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 ןלופ םעד ןלָאצַאב ןפראד רע טעװ ,ךוב ַא טכיירעצ
 .ךוב ןוֿפ זיירּפ
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 ,רענעדיישרַאפ ַא זיא יז ןיא ומפיוא

 - העדב ו טינ ןּבָאה יבצ יתּבש ןוא ח"ּת תרזג 2 יי יד
 8 ,לטּפיה א טצונעגסיוא ייז 0: ויא סע

 15 בָאה ַאד ר ןעלקינא ייווצ עטצעל יד טימ זיא שרעדנַא

 ַא יי הכוז ךיא לעװ רשפא .רוטַארעטיל יג רעוא
 / גנוטכַא יד ןוא טכַא יד ןעיצוצ יז וצ לָאז ןוורַּפ רעקיטציא ן

 -ןינ ןיא טקורדעג ןעוועג ןעלקיטרַא יד ןענייז ןטשרע םוצ =
  ןּבָאה יז רעּבָא ,1926 -- 1924 ןרָאי יד ןיא "סטרעוװרָאפ, רעקרַא

 . ןענייז ײװצ עטשרע יד ןיא .םינּפ רעדנַא ןַא ןעמוקַאּב עלַא ָא
 .ןענייז עטצעל יד ;םיוגיש עלענָאיצקַאדער ךט א ןגָארטעגנ
 - .סײנַארעּביא ןּבירשעגנָא ט
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 -- יענעלעה ענייש יד -- .יקצינלעמכ ןאאדגָאּב -- .ןלױּפ ןטלַא
 -- .תוטיחש עטשרע יד -- .עשרַאװ ןיא ךיז טגָאלק לעמכ
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 200-163 . . . . . . . + ןלױּפ ןקילָאמַא ןיא םישודק
 ןופ סחנּפ 'ר -- .קסיצשָאמ ןופ םהרבא 'ר -- .ןעמענ יד
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 .דיל סָאז -- .ןטקאפ יד -- .רוקמ רעד
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 רערעדנַאװ רעקיבייא רע

 =וצ רָאי טרעדנוהײרד עּפַאק טימ ןעװעג ויא םע
 סָאר טרעקַאלפעג טָאה עניַארקוא ץנַאנ רעּביא ,1648 ןיא ,קיר
 =ַאלּפעג ןּבָאה רעצרעה עשידיי ,דנַאטשּפױא םיקצינלעמכ ןופ רעײּפ
 =ענ ּבייה ַא ךיו ןּבָאה תוליהק עצנַאנ ,ןייּפ ןוא טסגנַא ןיא טרעט
 -נַא םנטייצַאּב ןויװַאּב רָאנ טָאה ןעמ ּביוא ,רעטרע ערעייז ןופ ןָאט
 ,מעטש ערערנַא ןיא ןּפָאלטנַא ןוא ,טנַאה םאנוש ןופ ןרעוו וצ ןענורמ !

 ןגױא יד ןיהואו ,ןפָאלעג ,ענַיַארקוא רעקיטולּב רעד ןופ קעװַא

 ,ןנָארט -
 ןעמ ויא ןפָאלעג .ןעוועג טינ טלָאמער ךָאנ ןענייז ןענַאב ןייק

 יד ;עצײלּפ רעד ףיוא טײקמערַא לסיּב סָאד קידנּפעלש ,סופוצ

 טינ טָאה ןעמ .ןגָאװ ןוא דרעפ ףיוא טצעזעג ךיז ןּבָאה ערעבייר
 תּבש טכערּבכ שפנ-חוקפ -- תּבש ןוא בוט-םוי ןייק ףיוא טקוקעג
 יא ּפעמס ןכרוד ןעיצ ךיז ןגעלפ ןרופ תורוש עכעלטע וצ ,ךיוא
 םיוק ךיז ןּבָאה דרעפ עטרעטַאמרַאּפ יד ,ןגעו עטרעקיוהעצ יד רעּב

 .רעיינסופ עכיג ןטניה ןופ ןעמוקרעטנוא ךָאנ ןגעלפ ַאד ןוא ,טּפעלשעג

 טכירק סָאװ ,ריא טעירורַאמ סָאװ :ןעײרשעג=דלַאװג טימ רעטייר ןוא

 ןעועג סָאר ויא לָאמַא !ןנָאנַא ךייא ךָאד טעװ אנוש רעד ,ריא

 =מַאלפעצ ַא ןופ קערשרעּביא רעשסוּפ ַא יו טינרעמ לָאמַא ,תמא
 ןיא ,ןקערש וצ ךיז סָאװרַאפ ןעוועג זיא סע רַאנ ; עיזַאטנַאפ רעט

 ןופ ןפרַאװ ןעמענ טגעלפ רעדעי ,המוהמ ַא ןרעו טנעלפ ענר ַא

 ,ןּפעלש וצ רעגנירג ןייז לָאז דרעפ םעד יּבַא ,םנגייא ץנַאנ ןייז רופ

 ,רעּבליו טינ ןוא רלָאנ פינ :טעװעלַאשועג טינ ןעמ טָאה ךַאז ןייק

 ךיוא םירפס עקיליײה ןײק וליּפַא ;םענערעּפ טינ ןוא םנדייז טינ

 רעיײו סָאװ ,ןכַאז טימ טײזַאּב ןעוועג ןענייז געוו ןטייז עדיײב ,טינ
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 רופ רעייז ןפרָאװעגקעװַא ןּבָאה ךס ַא ,ןצַאשוצּפָא טינרָאנ זיא טרעוו
 ןעניז לײט .םופוצ ןפיול ךיז שזַאלעג ןוא טָארַאּב סטָאנ ףיוא
 ןמלַאהַאּבוצסױא ךיז רעדלעוו יד ןיא ןײרַא ןוא געוו ןופ ּפָארַא
 ערעײז ןעיורפ ,רעדניק ערעיײז ןרױלרַאּפ ןּבָאה ןרעטלע ,ןטרַאד

 טעװ ןעמ ואוו ,טפיול ןעמ ןיהואוו ,טסואוועג טינ טָאה ןעמ .ןענַאמ
 =ַאר יּבַא ,ךיוא םעד ןגעוו טרעלקעג טינ טָאה ןעמ ןוא ,ןרַאּפשנַא
 םעד םיפ יד ןופ ןעלסײרטּפָא יּבַא ,םיחצור יד ןופ ךיז ןעוועט
 טשרַאד ַאזַא טימ טקנירט סָאװ ,דרע רענעטלַאשרַאּפ רעד ןופ ּביױטש

 =ײז דנַאלשטײד ,ןרעמ ,ןעמהעּב .רעדניק עשידיי ןופ טולּב סָאה
 טָאה םוטעמוא ;ןױײ ענעּפַאלטנַא יד ןופ ןרָאװעג טלופרַאּפ ןענ
 / םעד ןיא טּפױהרעּפיא ;ןעמונענוצ ךעלדנײרּפטסַאנ רעייז ייז ןעמ
 ,דנַאלַאה ןטייוו

 .=רעגנויַא ןפַאלטנַא ױזַא ךיוא זיא ןילָאװ ןיא ווַאלסַאז ןופ
 . =ילייה יד וליפַא ; טוָאלענרעּביא גנידצלַא ,דניק ןוא ּביײװ טימ ןַאמ
 רע טגָארט לק קעמולק א רַאנ ;ןעמענטימ טנעקעג טינ םירפס עק
 ןוא הליהק ַא ןיא ּפָא ךיז רע טלעטש רעמָאט .סעציײלּפ יד ףיוא
 :ןענעכערעעּביא רע טמענ ?דיי ַא זיא ןענַאװנופ :םיא טגערפ ןעמ
 ןַײז -- ןמיס ַא ,דנַאלשטײד ןוֿפ החּפשמ רעײז טמַאטש ןעמַאטש
 עקַאט םיא ןעמ טפור רעּבירעד ןוא ,רעווָאנַאה זיא ןעמַאנוצ
 =רעד .ענַיַארקוא ףיוא ןסעזעג ןיוש זיא רעטַאּפ ןייז רָאנ ;ייזנּכשא,
 'טיִמ דּבכמ םיא ןעמ זיא .רערט ַא טימ גיוא ןייז דיז טיצרַאפ ייּב
 רע טסײה ,ןדמל ַא חרוא ןַא ןָא טײמש םע יװ ,הילע רענייפ ַא
 ;רערט יד טײטשרַאֿפ ןעמ ."השמ שודקה ןּב ןתנ יר , :ןפורפױא ךיז
 םָאר ויא רעטַאפ ןייז ואוו ,ןסיוטשוצנַא ךיז רעווש טינ זיא םע ןוא
 ,שורק ַא ןרָאװעג

 ויא קערש יד ואװ ,ןניוא יד ןיא םִיא ןקוק ענעקַארשרעד
 ןגערפ ערעדנַא ,ןגערפ וצ ארומ ןּבָאה ןוא ,ןרָאװעג טרעווילגרַאפ
 טלקײק עילַאװכ םלעמכ -- ןצרַאה ןטסּפיט ןופ ץפיז ַא טימ ַאי
 .,ערטסַא ןוא ווַאלסַאז ןפַארטעג טלמונַא טָאה סע סָאװ ןוא ,ךיז
 ,ןילּבול ןוא גרעּבמעל ןפערט הלילח ןנרָאמ ןעק

 ןַא גנידצלַא ןגעװ רעּבכיא טיג רע .טלײצרעד הרוא רעד
 טינ ךָאד ויא ,עשר רעד ,לעמכ .,ןרָאצ ןַא יו טעמּכ ,טפַאשנדַײל
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 טָאה םולשה+וילע ךלמה דוד .טנַאה סטָאנ ןיא .גייצעג א יוװ רעמ

 (םירדק) ןרעטָאט יד טימ (םינוי) ןסור יד זַא ,האובנב ןעזעג ןיוש

 ?ײשרַאּפ ןזײװ סָאד }דיי זנוא ןניליטרַאּפ וצ תחא:די ןכַאמ ןלעוו

 =רַאֿפ טינ לָאז ןעמ ,ןייז ךָאד ןעמ ףרַאד דנילּב ,"תואירטמג , ענעד

 ןיב ךיא) "הלוצמ ןויּב יּתעבט , קוסּפ רעד טניײמ םע סאו .,ןייטש

 ןעמ ןעװ .ט"ס לטיּפַאק םילהּת ןיא (ּפמוו ןפיט ןיא ןעקנוזעג

 1730 םױרַא טמוק ,רעטרעוו יירד יד ןופ תויתוא יד ףיונוצ טנכער

 ןויּב רדיקו לימח" :רעטרעװ 3 ןופ רימ ןּבַאה 730 עקיבלעזיד ןוא

 =די טכַאמעג ןּבָאה םור ןטימ רעטַאט רעד ןוא לעמכ) ײורבח וידהי

 זיא יצ ןוא ;ןַארַאּפ ןענײז םיקוסּפ עשוריפב עכלעזַא ךאנ .(תחא

 ?ןטײצ םחישמ ףיוא שינערעהוצנַא ןַא טינ ןײלַא ןעמַאנ םלעמבמ

 תיביּת-ישאר יד זַא ,ןענעקרעד ךָאד זומ הלּבק ןיא דניק-טּפולמ ַא

 !ןכַאמ (שיערּבעה ףיוא ןעמָאנ םעד ןעמ טּבײרש יװַא) לימח ןופ

 טעוו ןחישמ ןופ ןשינעיײוו=טרוּבעג יד -- םלועל איבי חישמ ילבח

 ,טלעוו רעד ףױא ןעגנערב רע

 ןוא ,הלּבק ןיא ןָאטעגנײרַא ןעווענ זיא רענענורטנַא רעד ,ָאי

 .םָאוו ,םי-תּכ ענעטלַאהַאּב ןגעלעג אמּתסמ ןענייז לקעמולק ןייז ןיא

 טָאה רע ,ןּברוח םענײמעגלַא םעד ןופ שעװעטַארעגסױרַא טָאה רע

 הליהק ענייש ַאוַא ;רעדנעל עשיװַאלס יד ןיא ןּבײלּב טלַאװעג טינ

 =עג טָאה םיא .טרַא ןייק ןעוועג טינ ךיוא םיא רַאפ זיא גַארּפ זו

 .עיצענעוו טָאטש=סלדנַאה רעקיטכעמ רעד וצ ,עילַאטיא ןײ ןגיוצ

 עסיורג ןסעזעג ןענײו ָאד .טלדנַאהעג רַאנ טינ ןדיי ןּבַאה ןטרָאד

 טנעקעג ןעמ טָאה ָאד ;ןקורד עשידיי ןעוועג ןענייז ָאד ;םילּבוקמ

 ,טקורדעג םנגייא םעּפע ןעזרעד וצ גנונעּפָאה ַא ןּבַאה -

 ָאד טָאה רע .עיצענעוו ןייק ןעמוקעג םולשּב זיא עטנ-ןתנ ר

 טָאה רע ןטקנעּבעג טָאה רע רעכלעוו ךָאנ ,הביבס יד ןענופעג

 רָאנ ,ןעמונעגסיוא ןּבָאה סָאװ ,םירפס עכעלטע טקורדעגּפָא וליּפַא

 =רַא ךיז רע טָאה דלַאּב .טַאהעג טינ ךיוא ָאד רע טָאה ור ןייק

 ןופ ,ָאנרָאװיל ,טָאמש רעשינעילַאטיא רעטייווצ ַא ןיא ןבילקעגרעּב

 :רַאּפ לומ סָאד םיא טָאה רעטעּפש .עיצענעוו ןייק קירוצ ןטרַאד

 =קָאּפ ןוא יסַאי ןיא בר ןעוועג זיא רע ןוא ,עיװַאדלָאמ ןייק ןנָארמ

 ןײז ןופ ןעגנוּבעל-עביא יד ;ןסעזעגנייא טינ ךיוא רע זיא ָאד ,ןַאש
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 ןצנַאג ןפױא קינדנו=ענ א רַאפ טכַאמענ קיטנעק םיא ןּבַאה טנגוי

 =רער ,ןטרָאד טעקנָאלּבעגמוא ,עילַאטיא ןייק קירוצ קעװַא + ,ןּבעל

 טנײה ;ןרעמ ןיא) דָארּב-שירַאננוא ןיא טצעוַאּב ךיז רע טָאה ךָאנ

 טָאה םָאר ,רינמ ןעועג ָאד זיא רע .(עיקַאוָאלסָאבכעשט סָאד זיא

 סָאװ ,טימרעד טּבעלעג רע טָאה קיטסײג ןוא ; הנויח ןּבעגעג םיא

 .הלּבק ןופ תודוס יד טשרָאפענ רעטייװ טָאה רע

 מוא יר טינ ןעו ,טכעלש טינ ןעועג רשפא םיא טלַאװ'ס

 ,תומחלמ ןעגננַאגעג רדסּכ ןטרָאד ןענייז םע ,ןרעמ ןיא ענַאל עקַיור
 =ַאנוא ,רנַאל ןופ ןצענערג יד ףיוא טמערוטשעג ןּבַאה ןקרעט יד
 .ןתקולחמ עקיטולּב ךיז ןשיװצ טריפענ ןּבָאה ןעײטרַאּפ עשיר

 =עקישנַא יר ןעמוקעג ךיוא רַארּב-שירַאגנוא ףיוא זיא 1683 רעמוז

 ךיו ןּבַאה ןקרעט טימ ןעמַאװצ טיילסנירק עשירַאגנוא הנחמ ַא ,שינ
 ןוא םטכער ףױא ןענעלױק ןעמונעג ןוא טָאטש ןיא ןסירעגנײרַא
 ,טלַא ןוא גנוי ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק ןכַאמ וצ טינ ,םקניל ףיוא
 ןוא ,ןעמוקעגמוא ןענײז הליהק רעד ןופ ןשטנעמ עבושח ךסַא
 ,רעװַאנַאה השמ שודקה ןּב עטנ=ןתנ ךיוא יז ןשיווצ

 עצנַאנ יר לרונ ןשינַארט ןייז ןיא ּפָא טינ ךיו טלניּפש יצ
 ,דנַאלשטײד ןופ טמַאטשעג ?דיי ןקיּביא םעד ןיּפ עטכישעגרערנַאוװ
 ןופ ןרָאװעג לוצינ םיסנ טימ ,ענַיַארקוא ןייק ןרָאװעג טלנַאװרַאפ
 רעד רעּביא ןּבעל ץנַאנ ַא טעקנַאלּבעג ןוא סעדנַאּב-רעּבױר םלעמכ
 ןברַאטש וצ רעטלע רעד ףױא ידּכ ,עּפַאריײא ןופ טיירב ןוא גנעל
 =ענמוא !ןרעמ ןיא הליהק ַא ןיא ואו=ץענרע טױט-דלַאוװעג ַא טימ
 ףױא טרַאװרעד טינ ךיו ןוא קַאה רעדליו ַא ןופ ןעמוק

 : ,..ןחישמ

 ןקיטנייה ויּב ךָאנ ונוא רַאפ ןּבַאה סרעװַאנַאה םירפס ייווצ
 ,"הרורב הפש רֹוּביח ןײז ויא םנײא .טרעװ ןסױרג ַא גָאט
 ואוו ,שינעילַאטיא ןוא ןײטַאל ,שידיי ,שיערּבעה ןופ ךוּברעטרעװ ַא
 =עי ןיא דַארּפש רעשידיי רעד ןגעו לַאירעטַאמ ךס ַא ןעניּפענ רימ
 קינַארכ עשירָאטסיה יד זיא קרעוװ עטייוצ םָאד ןוא ,טײצ רענ
 ןטשרע םעד טקורדעג ,(שינעפיט ןופ ּפמוז רעד) "הלוצמ ןוי,

 -עג ןּבענעגסױרַא לַאמ ךס ַא ךָאנרעד ,1653 ןיא עיצענעוו ןיא לָאמ



 .שיליױּפ ,שיסור ,שטייר ,שיויוצנַארּפ ,(1 שידיי ,שִיערּבעה ןיא ןרָאוװ-
 ןופ םייצ רעד ןיא ןדייל עשיריי יד ןופ גנוּבײרשַאּב ַא זיא סָאד
 ,דנַאטשפױא םסיקצינלעמכ-

 רע ,טלײצרער רע ןטינ טרעמָאי ןוא טינ טליש רעװַאנַאה
 -רעביא .טָאג ןיא ןוחטּב ןפיורג ןיז ּבילוצ רשפא ;קִיור ךיז זיא

 =רַאֿפ רע רַאנ ;תוליהק עשיריי ןגעו ,ןדיי ןנעו רע םדער טּפױה
 .ןשינעעשעג יר ןופ גנַאהנעמַאװצ םענײמעגלַא םעד טינ ךיוא טסענ
 טרעדליש רע ;ןטנוּב עשיקַאוַאק עקידרעירפ יד ןופ ןָא טּבייה רעז
 םעמּכ ויא טבײרש רע סָאװ סָאד ,טײקכעלנעורעּפ םיקצינלעמב
 ךיז ןּבָאה רעקירָאמסיה עקידרעטעּפש יד ןוא ,קיטכיר לָאמעלַא

 ,םיא ףיוא ןעוועג ךמופ עלַא
 סרעװַאנַאה טמוק דנַאטשרַאפ ןקיטנייה ןטיול ,ךיז טייטשרַאּפ

 ,רוד ןייז ןופ ןוז ַא ןעוועג ויא רע .ןפלָאהַאּבמוא םסיוא גנוּבײרשַאּב
 ,ןעוועג טינ ןעניײו ןעגנוטייצ ןייק ןעוו ,רוד ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא
 =רַאפ רעמ ךס ַא ךָאנ ןעוועג ןענייז עיטַאמַאלּפיד ןוא קיטילַאּפ ןעוו
 =עגפיוא ןעניו רעטעּפש .טנײה יו ,םלוע ןטיירּב םעד ןופ ןליוה
 רערעלק ןענייז ןטקַאפ ךס ַא ; ןטנעמוקַאד עיינ ךס ַא ןרָאװעג טקעד
 ןצנַאנ םעד ןצונסיוא גנורעדליש רעונוא ןיא ןלעװ רימ .,ןרָאװעג
 סָאד ןגעקטנַא םנייא ןלעטש ןלעװ רימ ,לַאירעטַאמ ןקידרעטעּפש
 =ירַאטסיה עשינַיַארקוא ןוא עשיסור ,עשיליוּפ ןוֿפ דייר יד ערעדנַא
 אקווד ךיז ןציטש וצ ןעמוקסיוא זנוא םעװ לָאמטּפַא רָאנ .רעק
 תודע םעד ,רעקירָאטסיה ןשידיי םעד ,ןרעװַאנַאה עטנ=ןתנ ףיוא:
 .קלָאפ ןייז ןופ ןּברוח ןכעלקערש רעד ןופ

 } הכרבל .קידצ בו

 טּביײהיס ןעוו ,קירוצ טרערנוה ןּבלַאהטירד-יירד רָאי ַא טימ
 טָאה ,(2 "ח"ּת תרוג, רערָא "לעמכ תרונ, עירעגַארט יד ןַא ךיז

 .1686 םַאדרעטסמַא ןיא עּכַאגםיוא עשידיי עמשרע יד 1
 .1648 ונונעבערטייצ רעשיאעּפָאר ייא רעד םיול םסייה סָאד ,408 טכַאמ היית 2



 טא איי טשלי ייא
 שא שו 4

12 

 יד ןופ ןצענערג יד .,רעטציא יוװ םינּפ ַאזַא טינ טַאהעג עּפָאריײא

 תוכולמ יד ןופ גנונעדרַאנײא יד ;שרעדנַא ןעגנַאנעג ןענייז תוכולמ
 סע סָאװ ,ןײטשרַאּפ ןליוו רימ ּבױא ,ערעדנַא ןַא ןעוועגנ זיא אפוג
 .יװַא יװ ,ןכַאמ רַאלק רעירפ ךיז רימ ןפרַאד ,ןעמוקעגרָאּפ זיא
 ןופ רדסּכ ןייג רימָאל ,ןּברוח ןזיּב עּפָאריײא:חרזמ ןעזעגסיוא טָאה
 ,ברעמ ףיוא חרזמ

 ןוא רענעלק ךס ַא ןעװעג טלָאמעי ךָאנ יא דנַאלסור
 =םור ןעוועג טינ רָאנ ךעלטנגייא ךָאנ זיא'ם .טנייה יוװ ,רעכַאװש ךס ַא
 א ,וועיק .דנַא ַאלרעטיװעקטַאמ ,עיװָאקסָאמ ןפורעג ךיז טָאה'ס ;רנַאל
 / / יצ טננַאלַאּב ןּבָאה גרוּבענעד ,קסבעטיװ ,קסנעלָאמש ,וװעליהָאמ
 שי ןפ טנעה יד ןיא ןעוװעג זיא םיר ק לוניאּבלַאה רעד ,ןלױּפ
 | .יײקרעט ףיוא טציטשעגנ ךיז טָאה סָאװ ,ןַאכ ןשרעטַאט

 | .. :ף טָאה סָאװ ,הנידמ עפיורנ ַא רעײז ןעווענ זיא יו
 20 . דנַאלרוק ןופ ,קסנעלַאמס רעטניה ויּב ןילרעּב ןופ טינ ריש ןניוצעג

 ויא דנַאל םָאד רעּכָא ,םי ןצרַאװש ןויּב ריש םי ןשיטלַאּב םייּב
 =ייועניא םערָאװ ,ןעוועג טינ סע יא קרַאטש ;םיורג רָאנ ןעוועג
 א .רייוועגניא ענייז טלסיירטעצ רדסּכ ןּבָאה ןשינעסייר עטסקינ

 / יד ;ןליײט יײוװצ ןופ ןענַאטשַאּב זיא הכולמ עשיליוּפ יד
 עטיל וצ ,(עטיל) םוטנטשריפ סָאד ןוא (אפוג ןלױּפ) ןיור ק
 . ,עילָארַאּפ ,ןילָאװ - ,עיסעלָאּפ ,דנַאלסורסײװ טגנַאלַאּב ךיוא טָאה
 -רַאּפ ןעוועג עמיל ןוא ןלױּפ ןענייז טייצ עגנַאל ַא .דנגענ רעוועיק

 6 ןליוּפ ןופ ניניק רעד טסייה סָאד ,רעשרעה יד ךרוד רָאנ טקינײא

 6 ןיא רעטייו ;עטיל ןופ טשריפסיורג רעד ןעוועג קימייצכיילנ זיא
 0: רעטסעפ םָאיו טלַאװעג ןּבַאה ןקַאילַאּפ .ךיז רַאפ ןעוועג רערעדעי
 /שטָאכ ,טלננַארעג ךיו ןּבָאה רעניװטיל יד ;ךיז וצ עטיל ןדניּבוצ
 : טינ ייז לָאז עװקסַאמ וַא ,הנּכס יד ןעגנַאהעג ךיוא זיא יז ףיוא
 6 / ,טייצ עשּפיה ַא טיירטש רעד ןניוצעג ךיז טָאה ױזַא ,ןעננילשנייא

 : ,(ןיקצינלעמכ רַאּפ קיצכַא רָאי ַא טיב) טרעדנוהרָאי ןט16 ןטימ ןזיּב
 =יל ץנַאג ןעמענניא יײּב ןטלאהעג טָאה רַאצ רעװקסָאמ רעד ןעוו
 ךָאנ ןלױּפ וצ טדנעװעג ךיז טָאה טּפַאשמיצירּפ עשיוומיל יד ,עט
 רעד ןּבענעג טָאה סָאד רָאנ ,טעװעטַארעג יז טָאה ןלוּפ ןוא ,ףליה
 =רַאּפ ערעגנע ןַא חוּכ רעמ טימ ןרעדָאפ וצ טייהגנעלעג ַא "ןיורק,

 רער

5 
 ן
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 .ּבול ןיא םייס ןפיוא ,1909 ןיא ןוא ,רעדנעל רעדייב ןופ גנודניּב
 יו ,רעדָא ,גנוקינייארַאפ יד ןריפוצכרוד ןּבעגענניא ךיז טָאה ,ןיל
 ןדנוּברַאפ ןענייז רעדנעל עדייּב ,"עינוא , יד ,ןפורעג םע טָאה ןעמ
 יד) ןרָאװעג טמיטשַאּב ויא ײּברעד .ןטײצ עקיּבײא ףיוא ןרָאװעג
 ,(ןייגנייא ףױרעד טזומעג "קיליוויירפ, ןּבָאה ןשַאננַאמ עשיווטיל
 רעשיסייר-שיוטיל רעד ןופ לײש רעקידמורד רעצנַאג רעד וַא
 םּתס טיינ (עיסעלַאּפ ןוא טננעג רעוועיק ,עילָארַאּפ .,ןילַאװ) הכולמ
 ,ןלױּפ ןופ לייט א ןרעוו ייז ,טסיײה סָאד ,"ןיורק,, רעד וצ רעּבירַא
 ,טפלעה א ףיוא רענעלק ןרָאװעג זיא ןסייר-עטיל

 ןטסערג םעד ןופ גנוקינייארַאפ רעשיטילַאּפ רעד ןיא ,ָאד טָא
 וצ ןעלסילש יד ןֹופ םעניײא רימ ןּבָאה ,ןלּפ טימ ןסייר לט
 ,דנַאטשּפױא םיקצינלשמכ

 ןעמונעג ןלױּפ טָאה גנורעטנעענרעד רעשיטילַאּפ רעד ךָאנ
 ןרישרעטנוא עועיגי ל ער יד ךעלגעמ סייוו יו ןפַאשּפָא ןּבערטש
 רעד ; ןקילױטַאק ,טנייה יו טקנוּפ ,ןעוועג ןענייז ןקַאילַאּפ יד ,ךיוא
 יו טקנּפ ,ןעועג ןענײז ןסייר ןופ רעניואוונייא לייט רעטסערג
 טּפיוהרעּביא ,ןלױּפ ןופ רעריּפנַא יד ןּבַאה .ענוװַאלסַאװַארּפ ,םנייה
 רַאּפ הכולמ רעייז ןופ רעניױאוונייא עלַא ןכַאמ טלַאװעג ,םיחלג יד
 =רענַא עלַא שטָאכ ןלָאז ָאט ,ןצנַאגניא טינ בוא ןוא ; ןקילױטַאק
 ערעכעה ךס ַא ,טסּפױּפ ןשימױר ןופ טּפַאשרעהרעּבײא יד ןענעק
 ןיא ןוא ,ןגָאלשרָאפ יד ןעמונעגנָא ןּבָאה עכעלטסייג ענווַאלסַאװַארּפ
 ךעלטנפע עקַאט ןיא םײס רענילּבול ןכָאנ רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא
 ,עינוא עשרעטסיולק יד קסירּב ןיא ןרָאװענ ןפורעגסיוא
 "ןעמענרַאפ; יד ,ןציּפש יד רָאנ ןענייז ףיורעד ןעגנַאגעגנײא רעּבָא
 טלַאװעג טינ טָאה קלָאפ סָאד ;ךריק רענװַאלטַאװַארּפ רעד ןוֿפ
 רער ןופ רעננעק יד ןוא רעגנעהנַא יד ,םרָאּפער רעד ןופ ןרעה
 ןיא םנײלעגנײרַא ןוא ןטלַאשרַאפ ערעדנַא יד ענייא ןּבָאה עינוא
 ןעמַאװצ ןעננַאנעג ןענייז עינוא רעד ןופ רעגנעהנַא יד רָאנ .םרח
 טעטש ךס ַא ןיא ,טכַאמ יד טַאהעג ןּבָאה יז ; ןקילױטַאק יד טיּמי

 טַאה ןעמ ;טסניר=סטָאג םענוװַאלסַאװַארּפ םעד טרעוורַאפ ןעמ טָאה
 =ַאנָאמ ןוא םרעטסיולק ערעיײז ענװַאלסָאװַארּפ יד ייּב ןעמונעגוצ
 ,ןריטס
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 'מינ עינוא עשרעטסיולק יד טָאה גלָאּפרע ןקיטליגדנע ןייק

 .עשיטילַאּפ עסיורג ַא טליּפשענ ןגעווטסעדנופ טָאה יז רָאנ ,טַאהעג
 ךיז טָאה רע ,רעטריגעליווירפ ַא ןעוועג זיא "טַאינאא רעד .עלָאר
 ןוא םורסײװ ַא ןופ ןעמונענ ;ץירּפ ַא ףיוא ןדיינש ןעמונעג ןיוש
 =ענ ויא ןּביױלג רענװַאלסַאװַארּפ רעד ,קַאילַאּפ ַא ןרעוו רעניווטיל ַא

 ךיוא טָאה גנוטלַאּפשעצ יד טָא ,(1 ןּביױלג רעשרעיופ , ַא ןּבילּב
 ,האנש יד טרעסערגרַאּפ ןוא גנורעטיּברַאפ עסיורג ַא ןגָארטעגנײרַא
 ..תומחלמ עשיקַאזָאק יד ןיא טלדורּפשע;סױרַא רעטעּפש טָאה עּכלעװ

 =יק ןײק ,עיטסַאניד ןייק רעּבָא ,גיניק ַא טַאהעג טָאה ןליופ
 טינ טנעלפ טכַאמ עבעלניניק יד .ןעוועג טיג ןיא ,החּפשמ עכעלגינ
 ךױ טנעלפ ניניק ןדעי ןופ טיוט ןכַאנ ראנ ,השוריּב ןײנרעּבירַא
 ןּבײלק ןוא םייס רעשיווטיל:שילוּפ רעקידתופּתושּב ַא ןעמוקּפיוא

 .עקידהטוריּב ַא יוװ רעסעּב םָאד זיא שיטערָאעט .ךרַאנַאמ םעיינ א
 לָאז ןָארט רעד זַא ,הנּכס יד סיוא טדיימ ןעמ םערָאװ ,עיכרַאנַאמ

 =ַאּב ןעמ ;טשינרָאנ ןקיעפמוא ןַא םעּפע וצ השוריּב ןײגרעּבירַא
 .םעד ,ןטסעּב םעד לָאמעלַא ןּביילקוצסיוא טייקבעלגימ יד טנרָאװ

 .גיניק רעד טינ .,שרעדנַא ןעוענ ויא שיטקַאּפ רעּבַא ,ןטסקיסַאּפ

 =עג טינ ןּבַאה גיניק ןופ ןּבעל טייּב םייכ רעד טינ ,ןּבעל ןײז יב
 ?ױרַאֿפ טפרַאדעג טָאה םעד ךרוד .טַאדידנַאק ןייק ןקרעמנַא טרַאט

 .=לווער רעד ,ןלַאװ עיינ יד ייּב טייהיירפ עמוקלופ יד ןרעוו טרעכ

 ךײז טנעלפ "םינמוה-ןיב; םעד ןיא וַא ,ןעועג רעּבִא ןיא טַאמ

 | ,שַאמשימ ַא ,גנונעדרַאמוא ןַא ,המחלמ ַא

 רעײטשרַאֿפ םינ ןעמוק םגא ןגעלפ ןעמייס-ּביילק יד ףיוא
 'ךָאנ .(עטכַאילש) טײללדַא יד ןופ זיולּב רָאנ ,קלָאפ ןצנַאנ ןופ
 ןענייז גיניק םעד ןּביילק וצ גהנמַא ןרָאװענ זיא סע רעדייא
 .העטציא ;דנַאל ןיא רענַאז-העד עסיורג ןעוועג ןציצכַאילש יד ןיוש
 . טַאהעג טָאה גיניק רעד ,םיטַאּבעלַאּב עצנַאג יד ןרָאװענ ייז ןענײז
 .=נוא ןענַאטשעג זיא ןּבעל טַאוװירּפ ןייז וליפַא ,גָאװ עּפַאנק ַא רַאג
 .טלַאװעג טָאה גיניק ַא זַא ,ןטיהסיוא לָאז טָאנ ןוא ,החגשה רעט
 / .םייס ןופ גנימיטשניא רעד ןַא דנַאלסױא ןיא עזייר ַא ןכַאמ

 ,יַארַאיװ ַאקסּפָאלכ, 1
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 =נוא ןטיינ םיא ןעמ טנעלפ ,גיניק ַא ןּביילקסױא טנעלפ ןעמ רעדייא
 ?ײז םע .טכַאמ ןייז ןצענערגַאּב סָאװ ,ןעגנוטכילפרַאּפ ןּביירשוצרעט
 ןיא יװ ,סעיטנַארַאג עלענַאיצומיטסנָאק ןייק ןעוועג טינ רעּבָא ןענ

 ,טײללדַא יד רַאפ סעינעלױװירּפ טינרעמ רָאנ ,תוכולמ עקיטנייה
 =ַאב רעד ןופ ןטַאלק ערעדנַא יד רעּביא ןשרעה ןענעק ןלָאז יז

 ערעײז יײּב ןּבילּבענ ךַאנ ןענייז סָאװ ,עקיצנייא יד  ,גנורעקלעפ
 =לדַא ןַא רָאנ רעּבַא) עכעלטסייג עשילייטַאק יד ןעוועג ןענייז  ,טכער
 סָאװ ,טעטש עכעלטע ןוא (! רעכעלטסייג ַא ןרעוו טנעקעג טָאה ןַאמ
 ,עלַא ןענייז רעטייוו ,ןטַײהיײרפ עטלַא ערעייז ןטלַאהעגפיוא ןּבַאה

 רעד וצ ןּבענעגרעּביא ןעוועג ,םַאלק רעשרעיוּפ רעד טּפיוהרעּביא

 ,טנעה יד ןיא עטכַאילש

 יז ,ןגלָאפ טרעהעגפיוא ךיוא גיניק םעד טָאה עטכַאילש יד
 ןײז טימ ךיז ןצוּפַאּב ,לנילפ ענייז רעטנוא ןטלַאהַאּב ךיז טגעלּפ
 =עטַאבעלַאּבעג יז טָאה ױזַא רָאנ ;טנױלעג טָאה סָאד ּבױא ,,ןעמָאנ
 =לָאנ , ריא טימ עטכַאילש יד ,ריא רעּביא רע טינ ,םיא רעּביא טעוװו
 ןגעק ןטערטסױרַא וליּפַא טנעמענ ץעזעג ןטיול טָאה "טייהיירפ רענעד
 ןדנוּב םיא ןנעק ןסילש ןוא טנעה יד ןיא רעוועג טימ גיניק םעד
 ראה ַא שטַאכ טרענימעג טָאה גיניק רעד ּבױא ,(?םעיצַארעדעּפנַאק,)
 ,טכער עריא ןופ

 =םַאילש יד ךיז טָאה ,טייצ םיקצינלעמכ ןיא ןיוש ,רעטעּפש
 יד ןופ ענייא ןרָאװעג זיא סָאװ ,טכערַא ךָאנ טפמעקעגסיוא עמ
 ןסולשַאּב יד ,טכער:ַאטעװ סָאד :גנַאגרעטנוא סנליוּפ ןופ ןכַאזרוא
 =נייא ןּבָאה עלַא ּבױא רַאנ ןרעוו ןעמונעגנָא טנעקעג ןּבָאה םייס ןופ
 םײללדַא עקידנעײזייּב יד ןופ רענייא ,ןעוועג גונעג זיא'ס ,טמיטשענ
 ןיא ,(םינ זָאלרעד ךיא) "!םַאלַאװזָאּפ עינ, : ןָאמ יירשעג ַא לָאז
 םע וַא ,ןעמוקעגסיוא זיא אליממ ,עיצולַאזער יד ןלַאּפעגכרוד ןיוש
 רעטונ ַא טימ יצ) ןרַאּפשנײא ךיז לָאז טַאטופעד ןייא ,גונעג זיא
 ןעוועג ךעלגיממוא ןיוש זיא ,(ןצעמע ןופ טפיוקעגרעטנוא יצ ,הנווּכ

 ,םולשַאּפ זיא סע ןכלעוו ןריפוצכרוד
 ,עיכרַאנַאמ ַא יו ,קילּבוּפער ַא ןעוועג רעכיג ָאזלַא זיא ןלױוּפ

 עקַאט ויא "ַאטילַאּפסַאּפשטעשז , רעריא ןעמָאנ רעשילױּפ רעד ןוא
 ָאד ןּבָאה םײללדַא יד רָאנ יװ ױזַא רעּבָא ,קילּבוּפער שטייט רעד
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 ןומ ,טינ לקערּב ןיק ןסַאלק עטשרעטנוא יד ןוא העד ַא טַאהעג
 =יטכַאילש ַא ,עשיטַארקָאטסירַא ןַא {ןלױּפ עטלַא סָאד ןפורנָא ןעמ

 ,קילּבוּפער עש
 ןייק ןּבַאה ךס ַא ,ליפ רעייז דנַאל ןיא ןעוועג ןענייז טײללדַא

 | ,עםייר יד יב "טיורּב עװַאקסַאל ףיוא , ןסעועג ,טַאהענ טינ דרע
 4 לײװ ,ןטַאננַאמ יד טימ םינסחי עכיילנ ןעוועג יז ןענייז טרָאּפ ןוא
 טא =רַאפ ןייז ןיא םינ ןענַאטשַאּב זיא ץיצכַאילש םעד ןופ הלודג יד
 בוש =ענ םיא טָאה םוחי ןייז ןיא לפייווצ ַא ,םוחי ןייז ןיא רָאנ ,ןנעמ
 2 =ּפא םעד ןגעו דשח ַא טגָאוענסױרַא רעצימע טָאה רעמָאט ,טרטּפ
 4 ייװצ :תורע סקעו ןעגנערב טוומעג ץיצכַאילש רעד טָאה ,םַאטש

 /  ןיװ רַאפ ייווצ ןוא ןעמַאמ טנמַאמ ןייז רַאפ ייווצ ,ןטַאט ןייז רַאּפ
 א =ענ ןײק טינ ,עטכע ןעװעג עלַא ןענייז יז וַא ,,ןעמַאמ רענע גייא
 6 ןוֿפ טייקטכע רעד ןגעוו ןעגנושרַאפסױא עניווַא ,םיסחוימ עטשלעפ
 טרעדתהרַאי ןט16 ּכײהנָא םוצ ןטּפָא ןעװעג רעירפ ןענייז םוהי
 ןענייז ןדניױעג עשיטכַאילש עלַא לייוו ,טרעהעגפיוא ןיוש יז ןּבַאה
 ,רעכיּב עלעיציּפַא יד ןיא טרירטסיגעררַאפ ןעוועג ןיוש

 טנעקעג טָאה ץיצכַאילש רערשּכ ַא ןעוו ,ןלַאפ רעּבָא ןעוועג
 0 ןעמ טגעלפ ןעלסּפ ,טכירעג ןופ קסּפ ןטיול לדַא ןייז ןרילרַאפ
 /  טײטש םע סָאװ ,סניװַא ןײגַאּב רַאפ רעדָא ,םנכערּברַאפ רַאפ רעדָא

 2 =עגסיוא םיווענ ףיוא טנעלפ רעגייטש ַא ױזַא ,ןַאמלדַא ןַא ןָא טינ
 ר ןייז הנותח טכַאמ סָאװ ,רעטָאפ ַא עטכַאילש רעד ןופ ןרעוו ןסָאלש
 / ןעװעג ויא לדנַאה ךיוא .ןשטנעמ םענײמעג ַא רַאּפ רעטכַאט
 // ויא ,ןטפעשעג ןיא ןוָאלעגנײרַא ךיז טָאה סָאװ ,ץיצכאילש ַא ,ףיירט
 ןױש טרעװ ןופרעד .ץיצכַאילש םיוא ןרעוװ וצ הנּכס ןיא ןעוועג
 ןיא עלָאר עסיורג ַאוַא ןליּפש טוומענ ןּבָאה ןדיי סָאװרַאּפ ,רָאלק
 ,דנַאל ןופ ןּבעל ןשימַאנַאקע םעד

 =רַאפ ןעוועג זיא יז ,ץלַא ןלױּפ ןיא ןעוועג זיא עטכַאילש יד
 / . טַאה ךעלצעועג ןוא ,ניניק םעד ןּבילקעג טָאה יז .םייס ןיא ןטַארט
 / םיײּב .,ןָארט ןכעלגיניק םעד ןעמענרַאפ טנעמעג ץיצכַאילש רעדעי
 / טינ ךי ןָא לָאמנײק טײללדַא יד ןּבָאה ןצעוענ יר ןטעברַאסױא
 / / . נימדַא רעד ןיא ,רנַאל ןיא סנטסָאּפ ערעכעה יד ףיוא ,ןסעגרַאּפ
 ,הקוח יד טַאהעג יז ןּבָאה ,טײקכעלטסײג רעד ןיא יו עיצַארטס
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 רָאנ .ןרעייטש-הבולמ ןופ יירפ יו טעמּכ ןעוועג ןענייז טײללדַא
 טימ קעטנַאיַאמ ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ןייז טנעקעג טָאה ץיצכַאילש ַא
 ןטלַאה טגעמעג טָאה (ןינַאשטשעמ) שטנעמ-טָאטש ַא ;םירעיוּפ ענייז
 =עג ןּבַאה טַײללדַא יד זיולּב .טָאטש ןופ ןצענערג יד ןיא רָאנ דרע
 רעויײהנײװ ןענעפע וצ ,םעינזוק ןוא ןלימ ןענעפע וצ טכער ַא טַאה -

 רעּבָא זיא "ןַאּפ םענשזַאמלעװָאנסַאי , םעד ,ןעקנעש ןוא (םעינלַארַאג)
 =עג "עקיצומש, עלַא יד ןײלַא ןריפ וצ הלילח ןענַאטשעגנָא טינ
 דיי םוצ ןעמוקנַא טפרַאדעג לָאמַא רעדיוו רע טָאה ; ןטפעש

 ,"קעדישו , ןייז ןּבָאה טוומעג ךיז טָּאה ץירּפ רעדעי

 ג

 םירעיופ - ןוא ,םיציִרַכ

 טלעוו יד יו ליואוו ןעוועג ,סע טסייה ,זיא דנַאטש=לדַא םעד
 םעד .רעטיּב ןוא רעטסניפ ןעוועג זיא רעױּפ םעד רָאנ ;ןליױּפ ןיא
 עתמא ןַא םיא רַאפ ןעוועג זיא "טייהיירפ ענעדלָאג , סנַאמלדַא
 ,ײרעּפַאלקש

 =רעד וצ ןעװעג ךָאנ זיא טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא ,ןט14 ןיא
 ;ערווירק סמירעױּפ יד ןעמעננָא ןגיניק יד ךיז ןנעלפ לָאמַא ,ןדַײל
 רעד, :ןעמָאנוצ םעד ןעמוקַאּב וליּפַא טָאה רעסיורג רעד רימיזַאק
 ץלַא עטכַאילש יד טרעװ רעטײװ סָאװ רָאנ ."גיניק דעשרעױּפ
 ןגעק ןפמעק וצ טינ הועה ןייק ןיוש טָאה גיניק רעד  רעקיטפעמ
 ,ןשינעטלעהרַאּפ עשימַאנָאקע יד קרַאטש ךיז ןטײּב בנַא ןוא ,ריא

 ןיא טַאהעג עטכַאאלש יד טָאה טרעדנוהרָאי ןט15 ןויּב
 ,םירעוּפ יד ןופ הערל
 ,המחלמ ַא ןופ לַאּפ ןיא ,דנַאלרעטַאפ םָאד ןקידײטרַאפ ;עּבַאנּפיזא
 טוומעג ןַאמ ןייא יװ עלַא ןּבָאה ,ןפור טנעלפ גיניק רעד ןעוו

 טרעדנהרָאי ןט15 ןופ ףוס םוצ רָאנ .רעטילימ םוצ ךיז ןלעטש |
 רענײמעגלַא ןימ ַאזַא זַא ,ןזײװסױרַא ךעלסיּב=וצ ןעמונעג ךיזו טָאה
 .םיוא ןוא טיירגעגוצ קירעהעג יו טינ זיא רע לייוו ,טינ גוט לײח
 :יא ץנַאנ ,ײמרַא עטינעג ַא ןּבָאה טּפרַאדַאּב טָאה ןעמ .טנרעלעג
 ,רענלעו ענעגנודעג ןופ ןעײמרַא טַאהעג ןיוש טָאה עּפָאר
 ןלױּפ ןוא ;ךַאפ רעייז טימ ןּבעגעגּפָא ןצנַאנניא ךיז ןּבָאה סָאװ

 : (2) ךייר גייוו ,מ

 שי יא
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 =לעז הנחמ ןימ ַאזַא ןיא ,ןריפנייא ןעמונעג ךיוא ךעלעמַאּפ סָאד טאה

 ןייק טינ וליּפַא ,ןשטנעמ עניימעג ןוא טײללדַא ןעמונעגוצ ןעמ טָאה רענ

 . =טינשכרוד םייּב ןיוש טָאה טעּברַא עשירעטילימ יד .ךיוא ןקַאילַאּפ

 =םטעּברַא ןיײז ;טרָא ַאזַא רעטציא ןעמונרַאפ טינ ץיצכַאילש ןכעל
 =םַאילש ךפ ַא ,ןכַאז ערעדנַא רַאפ ןרָאװעג יירפ רעטציא זיא טפַארק
 ןוא ףרָאד ןיא רעטסעפ ןצעזַאּב ןעמונעג רעטציא ךיז ןּבָאה ןציצ

 ןרָאװעג רעטציא עקַאט זיא סָאד .טײקשיטַאּבעלַאּב ןיא ךיז ןעיצנײרַא
 =וצ ַא ןעמוקַאּב דַארנ טָאה ןלױּפ םערָאװ ,ךיוא טפעשעג רעסעּב ַא
 רעטנוא ןּבענעגרעטנוא ךיז טָאה גיצנַאד :םי ןשיטלַאּב םוצ טירט
 טייקכעלגימ ַא ןרָאװעג ויא םע ןוא ,טפַאשרעה רעשילוּפ רעד
 ףיוא ןוײרּפ יד ,דנַאלסױא ןייק האובּת זײװנסַאמ ןריפוצסױרַא
 רעמ טפַאשטריװדנַאל יד אליממ ןיוש טָאה ;ןגיטשעגנ ןענייז האובּת
 =ענכרוד םייס ןיא םיצירּפ יד ךָאנ ןּבַאה בנַא ,ךיז וצ ןגיוצעגוצ
 =ערג ַא ןָא דנַאלסױא ןייק האובּת ןריּפסױרַא ןנעמ יז זַא ,טריפ
 טכער ַא טכַאמעג ךיז יײז ןּבַאה קיטייצכיילג .לָאצּפַא-ץענ
 ײז םָאװ גנדצלַא לָאצּפָא ןָא דנַאלסױא ןופ ןריפוצניירַא
 ,טפרַאדַאּב ןּבַאה

 וצ ןעמונעג ץיה טימ ךיז ןּבָאה ןפױה יד ןיא םיצירּפ יד
 1םירעוּפ יד טעװערָאהעג ןּבָאה ןעװערָאה :טסייה םָאד ,טעּברַא רעד
 =ייז ,ןטקודַארּפ יד טריסַאקעגנייא ןוא ןּבעגעג גנוטכַא ןּבָאה םיצירּפ יד
 טָאװ עיצקודַארּפ יד לָאז ןטסָאק :טושּפ-טסַארּפ ןעוועג זיא ּפיצנירּפ רע
 =ירּפ ןעוועג קיטיינ זיא וצרעד ,רעמ סָאװ ןעמ לָאז ןזייל ,רעקינײװ

 =עי ויּב .רעטעּברַא עלעולָאװ טימ ךיז ןענערַאװַאּב :ץלַא רַאפ רע
 ןופ ןײגקעװַא טנעמענ טָאה רע ,יירפ ןעוועג רעױּפ רעד זיא טלָאמ
 =ציא ,ןּבעלניײא טנעקעג טינ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ץירּפ םעד
 | ,םייקיירפ רעד וצ ףוס ַא טרעוו רעמ

 =עַנ ַא טכַאמ ןעמ .טצענערנַאּב ןײגקעװַא סָאד טרעוו ּבײהנָא םוצ

 =עגוצ טרעוו ,ףיוה םצירּפ ַא ףיוא רָאי ןעצ ּפִא זיא סע רעװ זַא ,ץעז
 =נע ןוא ַאזַא ןריפכרוד .טכענקּבײל ַא טרעוו רע ;דרע רעד וצ טדימש
 / =עג ךָאד ןענייז ןטרָאד :ןעווענ טינ ץנוק ןײק זיא םייס ןיא ןצעזעג עבעל
 טמיטשַאּב ןרעוו ףיוה סצירּפ ןופ| ןפיולטנַא רַאּפ ,ןציצכַאילש עמַאס ןסעז
 .ןכָאנ טכער ןייא רעױּפ םייּב ןעמ טריינש קיטייצכיילג ,ןפָארטש עּברַאה
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 םעד ןגָאלקנָא געמ רעיוּפ רעד זַא ,טמיטשַאּב טרעו םע ,ןטיײיווצ
 רעד זַא ,גונעג זיא :ןייזייּב םצירּפ םעד ןיא רָאנ טכירעג ןיא ץירּפ
 רעױּפ םעד רעטכיר רעד ןיוש ליוו ,ןיינ וצ ןעמוק טינ לָאז ץירּפ
 רעיופ ַא זַא ,ץעועג ַא ךרוד טיינ םורַא עלייוו ַא ןיא ,ןרעהסיוא טינ
 ,טכירעג ןיא ץירּפ ןפיוא ןּבעגנַא טינ ןצנַאגניא רָאמ

 סצירּפ םעד רַאפ ןרָאװעג טנכעררַאפ זיא דרע עצנַאג יד
 לקיטש םעד רַאפ ןלָאצ םונ טפרַאדַאּב טָאה רעױּפ רעד ןוא ,םנגייא
 ןבָאה םעד ץוח ,ןטעּברַאַאּב וצ ןּבענעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,עקרק
 יד ,ןקירּב יד גנונעדרָא ןיא ןטלַאה טּפרַאדַאּב םירעוּפ יד ךַאנ
 ,תופוע ,טיורּב ןײרַא ףיוה ןשיצירּפ ןיא ןעגנערּב טפרַאדעג ,ןגעוו
 רעױּפ רעד ךָאנ טָאה ןכַאז עלַא יד ֹוצ ןוא ,ךעלמעווש ,סעדגַאי
 ליפיוו געט ,ליפ ױזַא ,דרע םנ ַאּפ םעד ףיוא ןטעּברַא ןייג טזומעג
 קורדסיא רעד ךיז טמענ ןופרעד) ןסייהעג טָאה (ץירּפ) ןַאּפ רעד

 טינש ןופ ןוא ןעײז ןופ ןטייצ יד ןיא דָארנ ,(ענישטשנַאּפ

 רע לייו ,ךיז וצ םירעוּפ עלַא ןרעדַאּפטױרַא ץירּפ רעד טגעלּפ
 =עגנַא טינ םיא טָאה'ס ןוא ,טנעהטטעּברַא ןּבָאה טפרַאדַאּב טָאה

 האובּת סרעוּפ םעד טרעוו טייצ רעּבלעז רעד ןיא סָאװ ,ןרַא ןּבױה
 ,ןגער ןרעטנוא טליופרַאפ רעדָא ןוז רעד ןופ טנערּברַאפ

 רעײז טמוקעג ןּבָאה ףיױה ןשיצירּפ םעד ןופ ןפױל רַאפ
 טָאה ןסירעג ,ןפַאלעג ןעמ זיא ןגעווטסעדנופ רָאנ ,ןּפַָארמש ערעווש
 טנעקעג ךיז טָאה ןעמ ואוו ,דנַאל ןופ ןלײט ענעי ןיא ךיז ןעמ
 =םורד יד ןיא -- ליפ ןעוװעג ךַאנ זיא דרע ואוו ןוא ןטלַאהַאּבסיױא
 =וקַאּב ןּבַאה סָאװ ,הנידמ רעשיליוּפ רעד ןופ ןצניװַארּפ עקידחרזמ
 =ײק ןעמ טָאה ָאד ,(דנגעג=ץענערג) ענַיַאר קוא ןעמַאנ םעד ןעמ
 ןיא ,ןלױּפ וצ רעטנעענ ,טמוק רע ןענַאװ ןופ ,טגערפעג טינ םענ
 עקיטרַא יד ייּב טעּברַא-דלעפ ןגירק טנעקעג ןעמ טָאה ,ןילָאװ
 רעטייװ ךָאנ ןײגקעװַא טלַאװעג ןעמ טָאה רעמָאט ןוא ,ןטַאנגַאמ
 יד ןגיוצעג ןטרַאד ךיז ןּבַאה ,רעּפעינד טייז רענעי ףיוא ,חרזמ ףיוא
 ןייק ,רעטיש רַאג ןעוועג גנורעקלעּפַאּב יד זיא ַאד .סעּפעטס עיירפ

 =עג ךיז טָאה רערעדעי ןוא ,ןעוועג טינ זיא עיצַארטסינימדַא םוש
 ,ליו רע ליפיוו ,דרע ליפ יװַא ןעמענ טנעמ

 ,ןטַאננַאמ עשיליױּפ ןעוועג ךיוא ןענייז עילָאדַאּפ ןיא ,ןילָאװ ןיא
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 רעקיטש עקידלַאװג ןּבעגעגקעװַא טַאהעג טָאה ניניק רעד ןעמעוו
 יד ןענײז ָאד רעּבָא ,דרע רעקידרעּפכורפ רעקיטרַאד רעד ןופ
 זיִּב --- ןדײלרעד וצ ןעװעג רעױוּפ ןוא ץירּפ ןשיװצ ןעגנוַיצַאּב
 טָאה סָאװ ,עינוא רענילּבול יד ןעמוקענ ויא םע ןענַאװ
 ײז ןעמ טפור לָאמַא) עשינַיַארקוא יד טָא ןדנוּבעגּפױנעצ רעטסעפ
 ןוא ןליּפ םימ ןדננעג (?"עשיסייר , לָאמַא ןוא "עשיסורניילק,
 ,םינהנמ ןוא ןצעזעג עשיליוּפ רעהַא ןגָארטעגרעּבירַא

 יו עניַארקוא ףױא ןקוק ןעמונעג ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא
 טנעקעג טינ ןּבָאה םייס ןטימ גיניק רעד ןוא ,ןגעמרַאּפ ןגייא ףיוא
 ,םַאּפ ןוא טסופ ןגיל ןלָאז ררע םעקערטש עקידלַאװעג זַא ,ןוָאלרעד
 טינ ךיז ןכַאמ סָאװ ,ןשטנעמ עיירפ ןטעּברַא ןלָאז ןטרָאד זַא רעדַא
 ,גנונעדרַא רעשיטילַאּפ-ךעלטּפַאשטריװ רעשילױּפ רעד ןופ קידנסיוו
 רעּפעינד םייּב ררע טנַאה רעטיירּב ַא טימ ןלייט ןעמונענ ןעמ טָאה
 שנַאמרַאפ ןיוש ןּבָאה סָאװ ,םיצירּפ ענעי וצ ,רעּפעינד ןרעטניה ןוא
 טאה טייצ עטשרע יד .עילָארַאּפ ןוא ןילַָאװ ןיא םעקטנַאיַאמ עסיורנ
 =ררע עקיטציא-זיּב יד טָאה ןעמ ,ןטיּבעג טינ ךַאז ןייק ךָאנ ךיז
 =נײרַא עקכעלעמַאּפ טניימעג טָאה ןעמ ,ןּבירטעגסױרַא טינ רעטלַאה
 ןעיוּב ןּבױהעגנַא ןעמ טָאה עלייוורעד ,"טנעה יד ןיא ייז ןעמענוצ
 ןפורעג ןּבַאה םיצירּפ יד ,ּפעטס ןיא רעסעלש ןוא ןּפיוה עשיצירּפ
 ףיוא ןטייהיירפ ןוא ןקילג יז קידנגָאװצ ,ןשטנעמ רעמ סָאװ ךיז וצ
 ןעמענ טלָאועג ןּבָאה ןרָאי רעקילדנעצ יד ךָאנ ;ןרָאי רעקילדנעצ
 ןּבָאה םירעױּפ עשיליוּפ .ןצעועג עשיליוּפ-ןײמענלַא יד ןטליג
 =וצ ןעווענ ןיוש ןענייז ייז לייוו ,ליפ סקירעּביא טינ ןעמוק טנעקעג
 ;ןַאט ריר ַא טנעקעג טינ ךיז ןּבַאה ןוא דרע רעד וצ טדימשעג
 ,וײװנסַאמ ןעמוקעג ןעמ זיא ןילָאװ ןופ ןוא דנַאלסורסײװ ןופ רָאנ

 סָאוװ ,םיצירּפ עשיליוּפ לָאצ רעניילק רעד טימ קיטייצכיײלג
 ןוא רימ טנפעעג עינא רענילּבול יד טָאה ,דרע ןעמוקַאּב ןּבאה
 ,ןשטנעמ עשיליוּפ ערעניימעג ןסַאמ עסיורג רַאפ ענִיַארקוא ןייק רעיױט
 ,ןעועג רעירפ ןּבַאה רימ רָאנ ;ןעמוק טנעקעג טינ ןּבָאה םירעוּפ
 ןייק ןּבָאה סָאװ ,ןציצכַאילש ליפ רעײז ןעוועג ןענייז ןלױּפ ןיא וַא
 טייקכעלגימ עלופ יד טַאהעג יז ןּבַאה ךעלצעועג ,טַאהעג טינ דרע
 -- טלעפענ ײז טָאה םנייא רָאנ ,ךיילנ ןטַאנגַאמ יד טימ ןרעוו וצ

 = == רע בע

 ר
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 ,עניַארקוא ײז רַאּפ ןַאטעג ןפע ןַא ךיז טָאה רעטציא ,ןגעמרַאּפ
 ןביוהרעד טנעקעג יז ןּבָאה ָאד .קינָאה ןוא ךלימ ןופ דנַאל סָאד
 ןיא דרע לקיטש יײרפ ןײק ,גנע ןעוועג זיא םייהרעדניא .ןרעוו
 ריעיש ַא ןָא דרע ,םַארעג ןעוועג זיא ָאד ;האופר ַא ףיוא ןעוועג טינ
 טציטשעג ןטייקכעלנעמ עלַא טימ טָאה סָאװ ,ננוריגער ַא וצרעד ןוא
 םערַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ץיצכַאילש רעד .ןטסינָאלַאק עשילױּפ יד
 :ױרע רעטושּפ השעמ טנדרַאעגניא ּבײהנָא ןופ ךיז טָאה ,טעקַאנ ןוא
 טעּברַאענּפױרַא לסיב ַא ךיז טָאה רע רָאנ יװ רעּבָא ;רעטעּברַא
 :עג ןיױש רע ןיא טימרעד ןוא ,טכענק א ןעגנודעג ןיוש רע טָאה
 ,ץירּפ ַא ןרעװ וצ לּפַאמש ןטשרע ןפיוא ןענַאמש

 טפלעה רעטשרע רעד ןיא זיא ענַיַארקוא ןופ גנורעקלעּפַאּב יד :
 יד םורַא .ןוײה ףױא יױװ ןסקַאװעג טרעדנתהרָאי ןט17 ןופ
 :יײז ,טױבעגנַא ןּבָאה ןציצכַאילש יד סָאװ ,ךעלסעלש ןוא רעפעלש
 ,םיבושי ןוא טעטש רעקילדנעצ ליפ ןסקַאװעגסױא ןענ

 דניוושעג וצ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ילּבפיוא םעד ןיא דָארג רעּבַא
 ןופ ןרעק רעד טקעטשעג טָאה ,לַאמרָאנ טינ ןעוועג רעּבירעד ןוא
 ןכיגניא ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעגנולסיירטפיוא עכעלקערש יד
 ,ױנַאל םענעטלַאשרַאפ-טשטנעּבעג םעֶד ןיא

: 

 ןקַאזָא| קַאזָאק יד סע ןענייז רעוו
 ןמײטַאּב ןוא ,שירעטַאט ןופ טמַאטש "קַאזָאק , טרָאװ סָאד

 ?נַאװַא ןַא ,ןקילג טכוז סָאװ רענייא ,שטנעמ רעיירפ ַא : םע טײטַאּב
 :ניה ןענײלּפ עטיירּב יד ףיוא ןעמ טָאה ןעמַאנ םעד טימ .טסירוט
 ןוֿפ ןפָאלטנַא ןענַײז םָאװ ,ןשטנעמ ענעי טנכײצַאּב רעּפעינד ןרעט
 ןיא עקיזיר רענעגייא רעיײז ףיוא ךיז טצעזַאּב ןוא םיצירּפ ערעײז
 נָא ןגעלפ טּפָא לײװ ,עסױרג ַא ןעוועג סָאד זיא עקיזיר א  .ּפעטסי
 :נ8ָ ךיו לָאז םע רעװ ןוא ,םירק ןופ קידנעמוק ,ןרעמָאט יד ןלַאפ
 ײט ,ןעוועג טינ זיא ןשטנעמ עטלגָאװרַאֿפ עקיזָאד יד רַאּפ ןעמענ
 :ענ, ןּבָאה לייט ,ּפעטס ןיא ןּבעל ןקיציז ַא טריפעג ןּבַאה ןקַאזָאק
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 ןעגנַא:עג ךיוא ;ןרעטַאמ יד ןָאטעגכַָאנ טסייה סָאד ,ײטעװעקַאזַאק
 ,םעד ןופ טּבעלעג ןוא ,טייוו רעיײז לָאמטּפָא ,ןלַאפנַאּבױר ףיוא
 ,םענעי ייּב ןעמענוצ טגעלפ ןעמ סָאװ

 =רע ךיז ,טײללדַא עשילױוּפ יד ןעמוקעגנַא ןענייז םע תעשּב
 ענעסעועגטלַא יד ןדימשוצ ןעמונעג ןוא םיטַאּבעלַאּב רַאפ טרעלק
 יד ןרעו ןלעפעג טנעקעג טינ סָאר טָאה ,דרע רעד וצ ןקַאוָאק
 =מַאצרַאפמוא ,רעלופ וצ טנייוועגוצ ןעוועג ןענייז םָאװ ,ןשטנעמ
 ,טיירּב ןוא םױרג ּפעטס רעד קילנ םוצ רעּבַא זיא ,טיײהיירּפ רעמ
 קעוַא ןקַאזַאק יד ןענייז--טנגעג ןייא ןיא ןעמוקעג זיא עטכַאילש יד
 =ױוּפ םעד ןופ טנַאה יד ואוו ,טרָא ןימ ַאזַא ךיז טכוזעג ,רעטײװו
 ,ןכיירג ןענעק טינ ײז וצ לָאז ןטמַאַאּב ןוא ץירּפ ןשיל

 =נייא ןקַאזַאק יד ךיז ןּבָאד לקניוו ןטסעפ ןטנכייצעגסיוא ןַא
 ןטשרעטנוא ןפיוא .רעּפעינד ךייט םעד ןופ ןעלזניא יד ףיוא טנדרַאעג
 טַאמש יד טנייה טגיל םע ואוו ,טרַא םעד ןופ רעקירעדינ ,רעּפעינד
 ןטינשעגרעביא רעכַאװ םעד ןופ ףיול רעד טרעוו ,וװַאלסַאנירעטַאק
 =מערוטש ךייט רעד טרעוו םעד ךרוד .ןעלזניא ןוא ןזלעפ ךכ ַא ןופ
 ןיא .ןדייר וצ סָאװ אמינ רָאנ ןיא ןפיש ַאד ןריפ ןגעוו ןוא ,קיד
 ןצנַאג ןרעּביא הרוחס ןריפ טגעלפ ןעמ ןעװ ,ןטײצ עטלַא יד
 יד וצ קידנעמוקוצ ןעמ טנעלּפ ,ךעלפיש עניילק ףיוא רעּפעינד
 ךעלפיש יד ןּפעלש ןוא ןײגסױרַא ןייז לחומ ײןלעװש-םַארטש ,
 יד םימ ךָאנ ךיז ןעמ טָאה גָאט ןקיטנײה זיּב ןוא ;גערּב ןפיוא
 =ןניא יד ףיוא ,רעהַא טָא ,ןבעגעג טינ הצע ןייק ןולעפ עכעלרעפעג
 יד ןּבילקרַאפ ךיז ןּבָאה ,ןלעוש-םָארטש עטסיוו יד רעטניה ןעל
 ןעװעג ערעדנַא רַאפ זיא םָאװ ,טייקכעלטירטוצטינ יד ,ןקַאזָאק
 ןענופעגסיוא ַאד ןּבַאה יז .קילג ַא ןעוועג ײז רַאפ זיא ,ןורסח ַא
 ןעיירדוצכרוד ךיז גנירג זיא סע ואוו ,רעסַאװ סַאּכ ןלַאמש ןייא
 =אט ןוא ;ןקידײטרַאפ וצ ןעוועג גנירג זיא סַאּפ םעד .לפיש ַא טימ
 ,םקניל ףיוא רעדָא סטכער ףיוא טעוװערעקרַאפ אנוש רעד טָאה רעמ
 ,ןּבעל ןטימ ןענעגעועג טגעמעג ןיוש ךיז רע טָאה

 יד ךיז ןּבַאה רעּפעינד ןטשרעטנוא ןופ ןעלוניא יד ףױא ָאד
 "שטיס רעגַארַאּפַאז, יד ,גנוטסעפ עקרַאטש ַא טיוּבעגסױא ןקַאזָאק
 .(ןלעװש=םָארטש יד רעטניה---רעגָארַאּפַאז ,גנוטסעפ טסייה ישמיס")

= 
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 ,טלקמ-םוקמ רעקילײװרעד ַא רָאנ ןעװענ םָאד זיא ּבײהנַא םוצ
 ּבײהנָא םוצ ,טרָא-ץיז רעקידנעטש רעייז ןרָאװעג םָאד זיא ךָאנרעד
 ףיוא ןֿפַאלשעג ,עלייוו ַא ףיוא םיחרוא יו טליֿפעג ַאד ךיז ןעמ טָאה
 טאה ןעמ סָאװ ,ךעלדייּב ןיא ךיז טצישעג ןנער ןופ ,דרע רעד
 :םעפ טריּפשרעד ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד .גייווצענ ןופ טעטַאלעגפיױא
 ,רעקידר עיוד ךיז ןענעדרַאנײא ןעמונעג ,רעמ

 טכַאלעגפױא ןקַאוָאק יד ךיז ןּכָאה ָאד .םונ ןעוועג זיא ַאד
 ר ךיז ןּבַאה ײז .ןרעטַאמ יד ןופ ייס ,םענַאּפ יד ןופ יימ
 =עג ךיז ןּבַאה ןקַאזָאק יד .,עיצַאזינַאגרַא עקידנעטשּבלעז ַא ןפַאש
 טשעג ןיא האמ רעדעי ןופ ץיּפש רעד ןיא ,"תואמ , ףיוא טלײט
 א טאה לייח ןצנַאג םעד ןוא ,("קינטַאס ,) האמ-לעּב 8 ןענ
 ןסַאלשַאב ןגעלפ ןגַארּפ עקיטכיו ,(ןַאמטּפױה) ןַאמ טע ה רעד
 ןגעלפ ןַאמטעה םעד ;רענלעז עלַא ןופ גנולמאזרַאּפ ַא ףיוא ןרעוו
 םינ "שטיס , ןיא ןענייו ןעיורפ ןייק ,ןעמַאזוצ עלַא א ךיוא
 ןיא ,םיהרעדניא טוָאלעגרעּביא ןעמ טָאה םעילימַאּפ יד ; ןעוועג
 ןעניײז רעדניק ןוא ןעיורפ לייוו ,ענַיַארקוא רעטשרעּבייא רעד

 ,ןרעטש ןוָאל טינ ךיז רָאט קַאזַאק רעײרּכ ַא ןוא ,טסַאל ַא
 .ןסקַאװעג רעמ ץלַא רעטייוו סטָאװ זיא יישטיס , יד

 םעד ןופ ןדירפוצ ןעװעג םינרַאנ ויא הנידמ עשיליוּפ יד
 ןגעו ןּפירנַאּב ייווצ ןסיוטשעגנעמַאװצ ךיז ןּבָאה םע .ןכש םעיינ
 = יד ,ללּכ ןוא ריחי ןגנעוו ןעגנולעטשרַאּפ ייווצ .,מפאמ-הכולמ

 ןוט ןגעמ יז ,ןשטנעמ עיירפ ןענייז ײז זַא ,ןטלַאהעג ןּבָאה ןקַאז
 טלעג ןעמונעג ײז ןּבָאה טָא ,ןליו יז ןעו ןוא ןליוו ייז סָאוז
 ;ןרעטַאט יד ןופ ןקרַאמעג ענייז ןטיהּפַא רַאֿפ רַאצ רעװקסַאמ םייּב
 ײז ןּבַאה טָא ןןאכ ןשרעטַאט ןטימ דנוּב ַא ןסַאלשענ יז ןבָאה טָא
 ןוא ,םיא ןעניד ןגעוו רסיק ןשטייד ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפענ
 קילּבוּפער עשיליוּפ יד .הנּתמ ַא רַאפ ןַאּפ ַא טקישעג יז טאה ריק רעד
 ענעגייא ףיוא יװ רָאנ ןקַאזַאק יד ףױא ןקוק טנעקעג טָאה הע
 ןוא ,ןלױּפ וצ טגנַאלַאּב לעמרַאפ טָאה בושי רעײז :רענַאטרעטניא
 ףױא .ןיוש םעילימַאּפ ערעײז וצ ןרָאּפ וצ ןעמוק יז ןנעלפ טּפָא
 ןעועג יז ןענייז ןליוּפ רַאּפ ,דרע רעשיליוּפ רעקיטיירטשמוא רעד
 =יײז ןכערּב ןעמ ףרַאד ,ױזַא ּבינא ;טינ ןנלַאפ סָאװ ,רענַאטרעטנוא

 ע



 י פא

 =מוא יו טעמּכ ,רעווש ןעווענ זיא סָאד רעּבָא ,טײקינעּפשרעדיװ רע
 .ןהיוּפעג רעקיטילָאּפ עשיליוּפ עקיטכיװ ייּב זיא רעּבירעד ,ךעלגימ
 יד ןופ טײקשירעגירק יד ןצונפיוא ןגעװ קנַאדעג רעד ןרָאװעג
 ,הכולמ רעשיליוּפ רעד תבוטל ןקַאזַאק

 םייּב ןּבָאה טפרַאדענ דעלַײרג ןּבַאה ןגיניק עשיליוּפ יד
 ןרעטַאט יד .ןצענערג ערעײז ןטיהּפָא לָאז סָאװ ,הרימש ַא רעּפעינ ד
 ןוא ןשטנעמ ןּבױרקעװַא ןוא דנַאל ןיא ףיש ןסײרנײרַא ךיז ןגעלפ
 ,ײו ןרעװּוצּפָא טסַאּפענוצ יװַא ןעוועג טינ זיא רענייק ;  סנגעמרַאּפ
 =נַא זיא ןרעטָאט ןוא ןקַאזָאק ןשיווצ גירק ַא ,תמא ,קַאזָאק רעד יו
 עטַאוירּפַא רעכיג ןעװעג זיא םָאד רעּבָא יו = ייס ןעגנַאגעג
 טּפרַאדעג טָאה הנידמ יד ,ןימ ןקיצוננגײא ןַא טימ ,תקולחמ
 ןיא ךָאנ רעּבירעד זיא .ץוש עטריזינַאגרָא ןַא ,עשיטַאמעטסיפ ַא ןּבַאה
 =ַאּב ,ןיקצינלעמכ רַאפ רָאי טרעדנוה ַא טימ  ,טרעדנוהרָאי ןט6
 ןכַאמ וצ ןַאלּפ רעד רעּבָאה-טכַאמ עשיליוּפ יד ייּב ןרָאװעג ןּפַאש
 וצ טּפָאהעג ןעמ טָאה טימרעד .רענלעז ערעלונער ןקַאזַאק יד ןופ
 ןפַאשנײא ךיז טעװ ןעמ יא :ּפַאלק ןייא טימ ןגילפ  ייווצ ןנַאלש
 6 עשיקַאָאק יד ןעמַאצנײא שעװ ןעמ יא ,הרימש-ץענערנ עיירטעג ַא
 ראו ,תורקפה

 ר 7 הי י
 רו "עשרעטסײר, יד ןעמוקענפיוא ןענייז ןפוא ַאזַא ףיוא טָא

 /  אֹוַא טליּפשעג רעטעּפש ןּבָאה םָאװ ,ןקַאוָאק (עטרירטסינעררַאּפ)
 //ןיא טנּכײצרַאפ ןקַאוָאק טנוױט עכעלטע טָאה ןעמ .עלַאר עסיורג
 א . רעד ןופ תוריכש ייז טלָאצעג ,ןקלַאּפ ףיוא טליײטעגנייא ,סרעטסייר

 0 םיטַאּכעלַאּב רַאפ טנעקרענָא ךיוא ייז טָאה ןעמ .,עסַאק רעשיניורק
 0 ,ןסעועג רעירפ ןענייז יז רעכלעוו ףיוא ,דרע רעד ןופ

 / טרעפטנערַאּפ טינ םעד ךרוד זיא ענַארפ עשיקַאזַאק יד רעּבַא
 ,רעפרַאש ץלַא רעטייוו סָאװ ןרָאװעג זיא יז ,טרעקרַאּפ ;ןרָאװעג
 םענַײלק ַא רָאנ טסניד ריא ןיא ןעמונעגוצ טָאה הכולמ יד םירָאװ
 .,טַאהעג טינ גנוקיטפעשַאּב ןייק יז טָאה ערעדנַא יד רַאּפ ; ןקַאזָאק לייט
 =קעװוַא ןלָאז ןקַאזָאק עטרירטסינעררַאפ-טינ יד זַא ,ןעמ טָאה טניימעג
 .+עד רָאנ ;םיצירּפ יד ייּב ןטעּברַא ןעמענ ןוא גנעג ערעיײז ןפרַאװ
 'ןייק ןּבַאה עלייוװרעד ןוא .,ןעוװעג טינ םינלעּב ןייק ןענייז ףיור
 :כקנעּבעג ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןסַאמ עיינ ץלַא טציילפעג ענִיַארקוא
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 םאלעג ןענייז םירעוּפ עשיליוּפ .,טייהיירפ רעשיקַאזָאק רעד ךָאנ
 ווַאלסַאװַא-ּפ } ןֿפַאלקשרַאפ טלַאװעג ײז ןּבָאה סָאװ ,םיצירּפ יד ןופ
 -לָאפרַאּפ יד ּבילוצ ןֿפױל וצ ןעמוקעג ןענייז דנַאלסורסיײװ ןופ ענ

 םוצ טקישעג טָאה גנורינער עשיליוּפ יד ,ןּבױלג רעיײז ףיוא ןעגנוג
 ןגעק ןעלטימ עגנערטש ןעמעננַא טווּורּפעג ,ןלעּפַאּב עּברַאה רעּפעינד
 דַאנ ;טיײטעג ןעמ טָאה רעריפ עשיקַאזָאק עמעלטע ;  "םינלזגח יה
 ןּבַאה ײז ,אּברדא ,טַאהעג טינ הלועּפ ןייק ןּבָאה םעיסערּפער יד
 ןוא ,גנוננערפױא יד ןוא טייקנדירפוצמוא יד ןוָאלּבעצ רעמ ךָאנ
 =אק עששרע יד ןכָארּבעגסױא ןּבָאה טרעדנהרָאי ןט16 ףוס םוצ
 ןיִב טעמּכ טרעהעגפיוא טינ ןיוש ןּבַאה סָאװ ,ןדנַאטשּפױא עשיקַאז
 ,ןיקצינלעמב

 רע .םינּפ ןּבלעז םער לָאמעלַא טעמּכ ןּבָאה ןדנַאטשּפױא יד
 ןטצרַאהַאּב ַא טימ ,ןקַאוָאק גנולײטּפָא ןַא ףיוא ךיז טּבייה ואווצעג
 ןוא םיבושי ךױר ןטימ קעװַא שזָאל ןעמ ,ץיּפש רעד ןיא רעריפ
 =רַאטש ַא ןָא טקיש גיניק רעד ןענַאװ זיּב ,טריּבַאר ןעמ ; ךעלטעטש
 ,ענענַאטשענּפױא יד טּפָארטשַאּב ןעמ סָאװ ,ןפָארטש יד .ײמרַא עק
 ַאקיַאוילַאנ ןַאמטעה ןשיקַאָאק םעד .רָאנ זיּב םאויורג ןענײז
 רעריפלדער סקעז ךָאנ טימ ןעמַאװצ טּפַאכעג ןעמ טָאה רעגייטש ַא
 טָאה םקעז יד .עשרַאװ ןייק טקישעגקעװַא ןוא דנַאטשּפױא ןוֿפ
 טינ טוט ןטושּפ םעד ןעמ טָאה ןַאקיאוילַאנ ;טּפעקעג דלַאּב ןעמ
 =ענ ןיא רע תעשּב וַא ,רעּביא טיג עדנענעל=טקלָאפ יד .,ןענוגרַאּפ
 =קייפ ייווצ ןענופעג רימּת םיא ןּבעל ךיז ןּבָאה ,עמרוט ןיא ןסעו
 דלַאּב יז ןּבָאה ,ןרעוו טלמערדטנַא טלָאװעג טָאה רע רָאנ יו ;רעל
 טָאה ױזַא ,ןּפָאלש םיא ןוָאלעג טינ ןוא קױּפ ןיא ץעז ַא ןּבעגעג
 טדימשעגסיוא ןעמ טָאה ךָאנרעד ,ןכַאװ ענעצנַאנ טקינײּפעג םיא ןעמ
 =עגנײרַא ןעמ טָאה ןָאקיַאוילַאנ ;םקָא ןַא ןופ רוגיפ ַא רעּפוק ןוּפ
 רע טָאה רעירפ .רעייפ ַא טכַאמעגנָא ןטנוא ןוא קיניײוװעניא ןּפרָאװ
 ןעמ ןעוו .,ןרָאװעג טמוטשטנַא תולוק ענייז ןענייז ךָאנרעד ,ןעירשעג
 טָאה ,רוגיפ יד טנפעעג ןוא רעייפ סָאד ןשָאלרַאפ רעטעּפש טָאּה
 ,שַא לגרעּב ַא יו רעמ טינ ןענופעג רעּפרעק סָאקיַאוילַאנ ןופ ןעמ

 יז רעּבָא ;לסיּב ַא ןּבירטעגרעּביא עדנעגעל יד טָאה רשפא
 -תונמחרּבמוא ןַא ןעגנַאנעגנָא זיא םע ,שיטסירעטקַארַאכ גונעג זיא

---+ 

 א
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 | (יהיא טניועג טאה סע רעוװ ,ןטייז עדייּב ןופ ףמַאק רעקיד
 =טולּפ עצנאג ןייז ,םעּכ ןצנַאג ןייז רענגעק םוצ ןוָאלעגסױא טָאה
 קז םורַא עלײװ ַא ןיא זַא ,םעד ןגעוו קידנרעלק טינ ,טײקיטשרַאד
 ,ררעפ ןרעמנוא ןייז ןײלַא רע

 םע יו םעדכַאנ ,םייס רעװעשרַאװ רעד טָאה 1638 רָאי ןיא
 ןטַאלשַאּב ,דנַאטשּפױא רעײנ ַא טשרַאקַא ןרָאװעג טקיטשרעד זיִא
 ,"ןטײהײרּפ עשיקַאזַאק עלַא ןטייצ עקיּבײא ףיוא ןטכינרַאּפ , וצ
 ןיא ,טלַאמעי ויּב ןבײלק טגעלפ ןעמ סָאװ ,ןַאמטעה םעד טָאטשנָא
 ;ןציצ-אילש יד ןשיווצ ןופ רַאסימַאק-סגנוריגער ַא ןרָאװעג טמיטשַאּב
 ןיא ןרָאװעג טלרנַאװרַאפ ןענייז דנַאטשפיוא ןופ רעמענלײטנַא עלַא
 רעּבָא ,טרעװעג ךיז ןּבָאה ןקַאזַאק יד ,טכענקּבײל ןיא .,,ײםעּפָאלב ;
 =נורעדַאּפ עשילױּפ עלַא ףיוא ןייגנייא טזומעג יז ןּבאה 1038 ףוס

 רעּבַא ;טשנזיוט טקעז זױלּב א ןענייז ןקַאזָאק יעשרעטסיײר,, ,ןעג
 ;ןּבילּבענ טינ רכו ןײק ויא טכער עטיירּב עקילַאמַא ערעײז ןופ
 ערעדנַא עֹּלַא .ךַאוװ=ץענערג עטושּפ ַא יו טעמּכ ןרָאװעג ןענייז יז
 .-- לט רעטסערג רעד -- רעדַא טײלטַאטש ןרעוו טזומעג ןּכָאה
 ! ,טכענקּבייל

 זיא 0 א טּבײרש ,םַארטש רעשיקַאזָאק רעד,
 ןלייּפ םַאוו ,גנונעדדַא עיינ יד ,עילּבערג ַא ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ
 וצ ןעוועג יא יד ןיא יצ רעּבָא ,טגיזעג טָאה ,טכַארּבעג טָאה

 ןטלַאהעגםױא טָאה יז רָאנ -- קרַאטש וצ םָארטש רעד יצ ,ךַאװש
 ןרָאװעג טקנעװשעגּפַארַא זיא .גנידצלַא ,טייצ רָאי ןעצ יו רעמ טינ

 ,1648 ןופ ןּברוח ןכעלקערש םעד ךרוד

 ףיולרַאפ ןיא ,גנולצולּפ טינ ןעמוקענ זיא ןּברוח רעד טָא
 ףיולרַאּפ ןיא ,ןרָאװעג טיירגעגוצ רע זיא טרעדנוהרַאי ןצנַאג ַא ןופ
 העד טולּב טימ ןרָאװעגנ טקיטעפעג זיא טרעדנוהרַאי ןּבלַאה ַא ןופ
 ןופ העירז יד ןעגנַאנענפיױא ךָאנרעד זיא'ס ןכלעוו ףיוא .,ןדָאּב
 -מוא םיא ןופ ןענייז זַײװנסַאמ ,תוטיחש ןוא תומחלמ םיקצינלעמכ
 =עג זיא קילגמוא עטסערג סָאד רָאנ :םענַאּפ עשילױּפ יד ןעמוקעג
 טּפערט רעדרעמ םנופ קַאה יד םירָאװ ,ּפעק עשי דיי ףיוא ןלַאּפ
 .ןוָאלצוש םעד ,ןרעכַאװש .םעד לָאמ עלַא
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 ןלױּפ ןמלַא ןיא ןדיי

 ףרַאד ,ןטײצ ענעי ןיא ןדיי ןופ ענַאל רעד ןגעוו ןעמ טדער
 ,סנייא ןעוועג זיא עטיל-ןלױּפ ןיא : ןעניז ןיא ןּבָאה לָאמעלַא ןעמ
 ,שרעדנַא סעּפע רַאג ענַיַארקוא ףיוא ןוא

 ץלַא ןרָאװענ ןדיי וצ גנויצַאּב יד זיא עטיל ןוא ןליוּפ ןיא
 ,טײלטַאטש עכעלטסירק ןופ דנַאטש ַא ןסקַאוװעגסיױא זיא םע ,רענרע
 =נַאק יד ןדייל טלָאװעג טינ ןּבָאה סָאװ ,תוכאלמ-ילעּב ןוא םירחוס
 ךַאנ ןעמַארנַאּפ ןעמוקעגרָאפ ָאד ןענײז טעטש ליפ ןיא .,ץנערוק
 ןיא ,דנַאטשּפױא ןופ ןַאפ יד ןּביױהעגפיוא טָאה יקצינלעמכ רעדייא
 =נא ןטנּפַאװַאּב ַא וצ ןעמוקעג 1618 ןיא ויא ,רעגייטש ַא ,עקָארק
 ןּבעגעגסױרַא טָאה יקסנישטימ רענייא יו םעדכָאנ ,ןדיי ףיוא לַאּפ
 =עּפש רַאי ןצעּביו םימ + ,1 רושֲארּב עשיטימעסיטנַא עטרעפעפענ א
 =רַאפ ןענײז ךָאנ ..ענליוו ןיא םָארנַאּפ רעתמא ןַא ןעווענ זיא רעמ
 ןיא ,קסירּב ןיא ײןּפַאלעגרעּביא , עכלעז8 טייצ רענעי ןיא טניײצ
 ,ןילּבול ןיא ,עלסימערּפ

 ,ןטייצ ענעי ןטילעג ןּבַאה ןריי רעכלעוו ןופ ,הרצ רעדנַא ןַא
 ןדנעש ןיא ןעגנוקידלושַאּב יד ןוא םילוּבלב=טולּב יד ןעוועג ןענייז
 רעהפייא ןָא ןּבַאה ןסעצַארּפ עקיוָאד יד ,ןטייקליײה עבעלטסירק
 רעד ןיוש ךיז טנעלפ בנַא ,ןדיי יד ןופ ןּבעל סָאד טרעטיּברַאפ
 ןריבַאר וצ םײהנגעלעג רעד טימ ןצונַאּב ןומה רעטגערעגפיוא
 ,םמוג ןוא ּבָאה עשידיי סָאד

 =ילייה ןּבױר םייּב טסירק ַא ןּפַאכ טנעלפ ןעמ ןעװ וליפַא
 ןַײז לָאמעלַא גנוקידלושַאּב יד ךיוא טגעלפ ,רעטסיולק ןופ ןטייק
 ןיא לַאפ ַאוַא .טצעהענרעטנוא ןדיי םיא ןּבָאה סָאד וַא ,ַאוַא
 שטיוועקרוי םענייא טָאה ןעמ ואוו ,עקָארק ןיא ,רעגײטש 8 ,ןעוועג
 טול, טײקילײה עכעלטסירק ןענעבנג רַאפ טיוט םוצ טּפשמרַאּפ

 2001610124010 ן8סזסחצ 2019/16ץ, :לומימ רעלופ רעד זיא טָא 1
 ז2427} 0162406,!  ט112016014 10161416, 2106 ק204051 766,

 צעץז2221205, ֿפעמסזמ !סזסממצזו מג פסץעוװ 0ג/מצ שש הסאט ?גהצאזוג
 1618 11262 ןֹיװ 5602511202 10102ע4541690 241109000167 08

 יע 7514661006.
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 6 הדותמ ךיז רע טַאה םױמ ןרַאפ ,ײןדיי ןופ גנורעדַאּפ רעד
 :ױזַא חלנ ןרַאּפ

 ד ֹוצ טכַארּבענ לָאמ ןמשרע םעד ךימ סָאה ןעמ =
 רימ וצ ןַאטעג גָאז א ַאולעּב רעטכיר רעד סָאה ,גנושרַאפסױא
 יב עג יד טפיוקרַאּפ טסַאה וד זַא ,גָאז ןוא הכומ ַא רימ ומ א

 = ,טנײא ץלַא סָאד ךָאד יא ריד .ןדיי ַא וצ ןטייקילײה עמ
 יא .עקָארק ןופ ןרײ ןּבײרטוצסױרַא ץוריּת ַא ןּבָאה ןלעװ רימ
 .ַאא ףױא זַא ,רעטיײװ םלײצרעד שמיוועקרוי טָאה ,טֿפַאהענ בָאה

 4 םיִנ ּבָאה ךיא לײװ ןוא .טײהיײרפ יד ןעמוקַאּב ךיא לעװ ןפוא
 = ּבַאה ,ןדיי ַא ןקידלושַאּב וצ הריבע ןייק רַאֿפ ןמלַאהענ -

 | : ,."טננַאלרַאפ רימ ךופ םַאה ןעמ יװ ,ױזַא םנַאז
 | רַאנ ןוא דניז עדמערפ רַאפ ןעמוקענּפַא ןדיי ןענייז ױזַא טָא

 |םופ .עטיל ןוא ןלױּפ ןופ טעטש עססנדײשרַאּפ יד ןיא דנױ ןַא
 אה םַײצ רענעי ןופ רעּבײרש עשידיי ייּב רימ ןעניפענ ןנעוופסע
 .ןפרעפ םעד װַאלסידַאלװ ףיא .םיכלמ יד ןנעװ רעטרעװ עמער
 וו :רעװַאנַאה עטנ=ןתנ רעזנוא םנַאז

 א .ניניק רעכייר ַא ןוא רעקילעזמייל יַא ןעוענ ויא רעא
 .יזנעט ענייז ןיא ןעוועג ויא םולש רַאנ ןוא ,ןדײ טַאהענ ביל םָאה
 : "רא יז ?ננוצַאשּפָא רעד ןיא טײקיצרַאה ַאזַא ךיז םמענ ןעגַאװ ןופ
 3 ןיוש ןּבירשענ ןּבַאד רעקירַאטסיה ערעזנוא סָאװ - ,ןופרעד :

 | םמנומניז ןופ ןעגנוריּבַאר עקנישטניילק יד ןעװ ,ןיקצינלעמ
 יש ןנ ַא יװ סנטייוו רעד ןופ ןע;ענפיוא ןּבאה טייצ םווַאלס א

 קטשרע רעד ןיא ןלױּפ ןיא ןעווענ ןיא דנַאמש ןײא רַאנ

 = וצ ןניוצַאב ךיז טָאה סָאװ ,םרעדנוהרַאי ןס17 ןופ טפלעה
 .טכַאי לש יד זיא סָאד ,יײז רַאפ ןעמונעגנַא ךיז ןוא ךעלמניירפ

 / ןבַאה סָאװ ,רעדניק עריא ;הלילח טפַאשּביל סיורנ ןופ םינ
  ד א ןגעלפ -- סעינעלַאק עשיטַיוזעי יד ןיא םעװעדַאהענ ךיז

 יד רָאנ .טסײנ ןשימימעסיופנַא םימ טעװעקיּפעננַא םײהַא ןעמוק יא
 : | עא ןַא ןיא םפומשענ ןּבַאה ןסערעטניא-סנּבעל עשיפקַארּפ
 מ ןּבָאה םיצירּפ יד .ןדײי יד וצ ןעמוקנַא טזומענ טָאה ןעמ .גנוט
  םערַאקנעש ,ןפױה ערעיז ןיא ןרַאדנערַא ןּכָאה םפרַאד
 .יװַא ןעװעג םַצד ןעמ זיא רַאּפרעד ;רעּפרעד יד ןיא רעעזפיוא



 .רעד ַא ניניק םייּב ןטעּבענ לעיצעּפס טָאה עטכַאילש רעקסנימ יד
 יד זיא ענליוו ןיא .קסנימ ןיא ךיז ןצעזַאּב וצ ןריי רַאפ שינעּביױל
 ןענַאטשעג טַארטסינַאמ ןטימ ןדיי ןופ םיכוסכפ יד תעּב עטכַאילש
 ,ןציצכַאילש יד ןּבַאה טעטש עכעלטע ןיא .,ןדיי יד ןופ דצ ןפיוא
 םייּב קידננערפ טינ ,טײקכעלטרַאװטנַארַאפ רענענײא רעײז ףיוא
 ןדנירנ וצ וליּפַא ןוא ןלוש ןעיוּב וצ א רעד ןדיי ןּבענעג ,גניניק
 רעשיווטיל רעד ןופ ןטַאנעלעד יד ןּבָאה םייס ןיא .תוליהק עיינ
 ףױא ןֹדיי ןרעײטשַאּב טעװ ןעמ בוא זַא ,טעשַארטסענ עטכַאילש
 ,םייס ןופ ןײנקעװַא יז ןלעוװ ,ןשָארנ טנזיוט יירד יװ רעמ

 ןדי וצ עטכַאילש רעד ןופ ןעוועג זיא גנויצַאב .ַאזַא בוא
 אד ,רעסעּב ךָאנ ןעווענ עניַארקוא ףיוא זיא ,עטיל ןוא ןלױּפ ןיִא
 טײלטַאטש יד ;םיטַאּבעלַאּב עצנַאנ יד ןעווענ םיצירּפ יד ןענייז

 רעד זיא רעלטימרַאפ ַא ןּבָאה ןוא .העד עּפַאנק ַא רָאנ טָאהענ ןּבָאה
 רעהַא ןעיצוצ ןעמונעג עטכַאילש יד טָאה ;ןעוװענ ןרענ ךיוא ץירפ
 | ,זײװנפַאמ .ןדיי

 ויּב ךַאנ ,רעירפ ןעוועג ָאד ןיוש ןענייז ןדיי םעּפורג עניילק
 ךיז טָאה גנורעדנַאװנײא עקרַאטש ַא רעּבַא ..עינוא רענילּבול רעד = }

 זיא'ס ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןטנצכעז ןוֿפ ףופס םוצ טשרע ןּבױהעגנַא
 ןופ הרזמ ףיוא דרע יד זַא ,ץעזענ רעד ןעננַאנעגכרוד םייּפ ןיא
 עצרַאװש, רעדַא "ןבל-הרש, סםָאד ןפור ןדיײ) . װַאקרעצַאלעּב
 טָאה שיטקַאפ .,םנומניז גיניק םוצ בע נעגקעװַא טרעוו ,(יזהאמומ !

 ןיא יװַא ןוא .טײללדַא יד ןעמוקַאּב ןלעװ סָאד זַא ,טניימענ םע

 םיצירּפ עײנ יד .ןעועג ןּבַאה רימ יו ,ךיוא ןעווענ עקַאמ םַאד -

 ןעמוק ןלעװ סָאװ ,םירעױּפ יד .רַאפ םעטַאנל טנַאוענוצ ןּבאה
 ךיז ןבַאה םירעּפ ןוא ןציצכַאילש יד טימ ןעמַאװצ ןיא ;יײז וצ
 םיצירּפ יד ,ןדיי ךיוא טצעזַאּב םעקערטש ענעמונרַאפײנ יד ףיוא
 בעלניניק יד ;  ןרַאדנערַא רַאפ טכַאמענ קשה סיזרג םיִמ יז ןּבַאה
 ךױא .ןרעײטש ןופ רענַאמניײא רַאפ טכַאמעג ײז ןּבַאה םעטסַארַאטס
 ,לדנַאה ןקידעּבעל ַא טלקיװטנַא דלַאּב ןדיי ןּבָאה

 טינ םיצירּפ יד ןּבַאה ןדיי וצ עיטַאּפמיס עכעלנעזרעּפ ןייק
 ןגעלּפ ךיז ןשיװצ ןוא ,טקינײּפעג גונעג ןדיי יד טָאה ןעמ .טליפעג -

 ."לקנַאטשעג ןיז ךיז טָאה לדיי רעדעי, זַא ,ןעלציוו םיצירּפ ךיז
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 .ץירּפ רעד ךיז טָאה לדיי םעד ןָא ןוא ,טפעשעג זיא טפעשעג רָאנ
 : ,ןײנַאּב טלַאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ

 ירפרעדניא עלַא ךיז טָאה ּבוטשרעדַאּפ ןיא ץירּפ ןדעי יב
 קַױר טָאה סָאװ ,עקשַאי ַא רעדָא עקשַאמ ַא םעּפע טײרדעגמורַא
 ןקיליװַאּב םעוו "ןַאּפ ענשזַאמלעװַאנסַאי , רעד ןענַאװ זיּב ,םרַאוװענ
 טנעלפ ךָאנרעד ןוא ,סיינ עלַא ןלייצרעד טגעלפ רע ,ןייטשפיוא
 ,קסע ןגעוו דיר ַא ןײגקעװַא

 =רַא וצ ןוא ןרעלק וצ ךס ַא טַאהעג טנייפ טָאה ץירּפ רעד

 ןוא ,טלענ עמוס עכיוועג ַא ןפַאש םיא דיי רעד רָאנ לָאז :ןטעּב
 ןסײרּפַארַא טזומעג די רעד טָאה .טרַאענ טינ םיא טָאה רעטײװ
 ןענידרַאפ סעּפע ןײלַא ךָאנ ןוא טלעג עמוס עּבלעז יד רעױּפ םייּב
 טנעלפ רעיוּפ םעד ןריטַאולּפסקע טינ ןגעוו ןטקנוּפ םוש ןייק .וצרעד
 ןַײז .ךַאז ןייז ןעװעג טינ ויא סָאד -- ןעמענסַיוא טינ ץירּפ רעד
 דרע יד .ןעילוה קעװַא ןוא טלעג סָאד ןעמענ וצ ןעווענ זיא ךַאז
 וצ טייקנדנוּבעגצ םיורג ןייק ;טסיזמוא ןעמוקַאּב טַאהעג רע טַאה
 =עגוצ ןעועג זיא רעקינײװ ךָאנ ןוא ,טריּפשעג טינ רע טָאה ריא

 .רַאדנערַא רעשידיי רעד ריא וצ ןדנוּב
 ןיא טרָא ןסיורג ַא ןעמונרַאפ ןדיי ןּבַאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 ; ןפיוה עשיצירּפ יד ןיא ןרַאדנערַא ןעוועג ןעניײז יז ,ןּבעל ןשיּפרָאד
 ײז ;רעכַאק-רעמ ,רענערּבןּפנַארּב ,רעיירּב-ריּב ןעוועג ןענייז יז
 ,םעמשטערק ןוא ןעקנעש ןטלאהעג ךיוא ןּבָאה

 גנַאל ןטיײצ ענעי ןיא טָאה סָאװ ,רעינעשזניא רעשיזיוצנַארּפ ַא
 .טײרּפשרַאּפ ךעלקערש יװ ,ןּבירשַאּב טָאה ,ענַיַארקוא ןיא טּבעלעג
 =יא רע טיג ,עכסַאּפ גָאט ןטיײװצ םעד .תורּכיש יד ןעוועג זיא םע
 ןעמ ויא טרָאד ןוא ,ץירּפ םוצ טסַאנ וצ םירעיוּפ יד ןעמוק ,רעּב
 יו ךיז ןרעגלַאװ עלַא ןענַאװ זיּב ,גנַאל ױװַא ןפנַארּב טימ דּבכמ ײז
 רַאנ טינ ךיז ןיא ןסיג ןעמ טגעלפ יװַא ןוא ,עטַאלּב ןיא םיריזח
 .+=עגַא טכַאמעג ךיו טָאה'ס רָאנ יװ ,רָאי ץנַאגַא ךיוא רָאנ ,אגנח

 =נַא טינ בוא , :ַאוַא לטרעוו ַא ןעגנַאנעג וליּפַא זיאיס ,טייהנגעל

  ."רעסַאװ ץוח ןעקנירט טינ ךַאז ןייק רעסעּב ןיוש זיא ,ךיז ןרוּכיש
 ןעוועג זיא רע זַא ,ךיוא ןעמ טלייצרעד ןיּקצינלעמכ ןַאדנַאּב ןנעוו
 רעדיו ןטונימ ערעטכינ ,עקיטכיל יד ןיא ,םירוּכישּבש רוּכיש ַא

3 
4 



51 

 עכעלרעפעג סָאד וצ טלעטש סָאװ ,ןדיי םעד ןטליש ןעמ טגעלּפ
 .לרעסַאװ

 =ערטילַאס רעד ןיא ןענופעג ךיוא ןדיי ןּבַאה הסנרּפ עשונַא
 ןוא ,ערטילַאפ ןיא ךייר רעײז זיא דרע רענַיַארקוא יד ,עירטסודניא

 =עברַאסױא יד ןטײרּפשרַאפ םייּב ןפלַאהעגטימ קרַאטש ןּבַאה ןדיי
 ,ןענוגרַאפ טינ סָאד ײז םָאה ןעמ רָאנ .טקודָארּפ םעד ןופ גנוט
 ףױא ןּבַארנ יז זַא ,טרסמעג ַײז ןעמ טָאה םעטש עכעלטע ןיא ןוא

 | ,םמלוע=תיּב עכעלטסירק יד ףיוא םירבק יד
 =ץל ַאה רעד טלעטשעגקעװַא ןרָאװעג ךיוא זיא טיירּב

 =טריוו-ּביור ַא טריפענ ןּבַאה םיצירּפ יד יו טקנוּפ ןוא ,לדנַאה
 יד ןעװענַאש ןגעו ןרעלק וצ טינ ,סעקטנַאיַאמ ערעיײז ןיא טפַאש
 טינ םיריוטקַאפ עשידיי ערעײז ןּבַאה ױזַא ,דרע יד ןוא טכענקּבײל
 טימ ןקַאה ןנעו טכַארטעג טינ טָאה ןעמ ,רעדלעוו יד טעװענַאשעג
 טַאה ןעמ ,רעמיײּב יד ןופ סקואווכַאנ םעד ןטיהּפָא ןגעוו ,ןַאלּפ ַא
 =ערּב ףיוא ,ץלָאהיוּב ףיוא -- טייטש טלעוו יד .סָאװ ףיוא טקַאהעג

 טּפיוקרַאפ קשח םיורנ טימ ןּבָאה םיצירּפ יד ,שַאטַאּפ ףיוא ,ץכענ
 ןבָאה ךָאנרעד ןוא ,ןעקנַאשעג יז טָאה ןעמ סָאװ ,רעדלעוװ ערעײז
 =לעוו יד קרַאטש יוװַא ןרינַיור ןדיי סָאװרַאפ ,תונעט טַאהעג יז
 ,דנַאל ןופ רעד

 טימ ןעלדנַאה יז וַא ,ןדיי יד ןעװעג דשוח טָאה ןעמ
 ײז זַא ,טײצ רענעי ןופ הרוחס רעקידעּבעל רעד טימ ,ןּפַאלקש
 יד רעּבָא ,טקידלושַאּב טינ רענייק יז טָאה ןירעד ,ןּפָא םע ןעוט
 ,ןרעטַאט יד טימ תחא:די טכַאמעג ןּבַאה עבלעוו ,ןקַאוַצק עּבלעז
 ײז וַא ,ןדיי יד וצ אקווד סעיזנעטערּפ טַאהעג ןגעווטפעדנופ ןּבָאה
 .לדנַאה=ןשטנעמ רעייז ןיא ןרעטַאט יד טייהרעליטש ןפלעה

 טמענרַאפ רעדילסקלָאפ עשיניַארקוא עקידרעטעּפש יד ןיא
 ןיא ןעמונעג ןּבַאה ןדי זַא ,גנוקידלושַאּב יד טרָא ןסיורג ַא ךיוא

 ,עניַארקוא ןיא םרעטסיולק ענווַאלסָאווַארּפ יד עדנערַא
 .טָאה ,קלָאפרַאּפ ַא ןכַאמ הנותח רעדָא דניק ַא ןפיוט וצ זַא ןוא

 ,1 ןדיי םוצ ןעמוקנַא טפרַאדַאּב זעמ

 .ןעמוקעגרָאפ ָאי וליפַא ןענייז ןטקַאפ ענױזַא בוא זַא ,ןגָאז וומ ןעמ 1
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 .רָאי ןטנצעּביז ןופ ןטימ םוצ ענַאל יד ָאולַא רימ ןּכָאה טָא
 יד--גנונערפיוא רעקידנעטש ןיא עסַאמ עשינוַארקוא יד ,טרעדנוה
 םירעוּפ יד ,ןטייהיירפ ערעייז ףיוא טַאטנעטַא םעד ּבילוצ ןקַאזַאק

 ןַײנלױאו ךיז טזָאל עטכ ַאילש יד ,גנוּפַאלקשרַאפ רעײז ּבילוצ
 רעד ןוא ,םירעוּפ יד ייּב סױרַא טפעדּפ יז סָאװ ,ןטייקכייר יד ןופ
 ןַאטעג רעק ַא רעּבירעד ךיז טָאה ײז ןנעק .ןרײ יד ןענייז םעֶרּפ
 רַאפ ּבײה ַא ןּבעגעג ךיו טָאה יז ןעוו ,עסַאמ רעד ןופ ןרָאצ רעד
 ,ןּבױלג ריא רַאפ ןוא טייהיירפ ריא

 ,טציא ;ןעװעג םינ טייצ עצנַאג יד ןיוש זיא טײקַור ןייק
 =רעד טָאה ןומה רעד ןוא לַאנגיס םעד ןּבעגעג טָאה יקצינלעמב ןעוו
 .טלַאה םעד ןרָאלרַאפ רָאנ רע ןּבָאה ,טולּב ןופ חיר םעד טקעמש
 ,ןכַאורוא עריא ;גנוגעװַאּב יד ןפורעגסױרַא םינ טָאה יקצינלעמכ
 רעשירָאטסיה רעד ןיא ףיט טקעטשעג טָאה ,ןעזעג ןּבָאה רימ יו
 =ענ ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ןעוועג זיא רע רעּבָא ,גנולקיװטנַא
 ךרוד ,טײקנקַארשרעדמוא ןייז ךרוד ןוא ,ץיּפש רעד ןיא טלעטש
 רע טָאה םײקיטשרַאדטולּב ןייז ךרוד ,תונשקע רעטרעמיּברַאפ ןייז
 =ײא ןַא ןופ טכער סָאד ענַיַארקוא ץנַאג ףיוא ןענואוועג דלַאּב
 .רעריפ ןטשרעּב

 ר

 יקצינלעמכ ןַאדנָאּב

 ןעמָאנ ןייז זַא ,ןעוועג טרעשַאּב זיא םיא ןעוו ,רָאי םעד ןיא
 --יקצינלעמכ ןַאדגָאּב זיא ,טלעוו רעד רעּביא ןעגנילק ןעמענ לָאז
 =עג טלַא ןיוש--ןפורעג לָאמטּפָא םיא טָאה ןעמ יו 1לעמכ רעֶדַא
 ךַאנ םיא רימ ןענענענַאּב לַאמ עכעלטע .רַאי קיצפופ רעּביא ןעוו
 ןעועג רע ויא 1656 ןיא ,ןטנעמוקַאד עשירָאטסיה יד ןיא רעירפ

 רעּבירעד רימ רַאפ זיא סע .גנוניישרע עטּפָא ןייק ןעווטנ םינ םלַאפנרעי סָאד זיא
 ןכַאמ טפרַאדעג טקַאפ םעד אקווד שַא םולש טָאה סםָאװרַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ םיג
 ' ,וזםשה שודיק, ןַאמָאר ןייז ןופ טקנוּפ.םגגַאגסױא ןַא רַאפ-

 ,ולימח} זיא גנוּביירש עשידיי ןוא עשיאערּבעה עטלַא יד 1
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 ךיז ןגָאלק ניניק םוצ ןרָאפענּפָא זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד ןיא
 יד ןרעסערגרַאפ ןגעו ןטעּב ןוא עטמַאַאּב יד ןופ ליווטומ ןפייא
 =עג טמיטשַאּב רע ויא םורַא רָאי ַא ןיא ,ןקַאזָאק עשרעטסייר לָאצ
 ,טַאר ןשיקַאזַאק ןטשרעּבײא םעניא ?"רעביירש:סגירק, ןרַאפ ןרָאוװ
 רָאנ ,ןעמונעגקעווַא ןטרָאד ןופ םיא ןעמ טָאה םורַא עליו ַא ןיא
 רָאי ןיא ,גיניק םוצ תוחילש ַא טימ לָאמ ןטייווצ ַא ןרָאפעג זיא רע
 ןטירד ַא םיא רימ ןעניפעג ,רנַאטשּפױא ןרַאּפ רָאי ייווצ טימ ,1646
 ןפורעג ןײלַא גיניק רעד םיא טָאה לָאמ סָאד ,עשרַאװ ןיא לָאמ

 =עלּפ עטיירּב טַאהעג טָאה רעטרעפ -עד ווַאלסידַאלװ גיניק
 =בופער רעד טימ ןוא טסּפױּפ ןטימ ןעמַאװצ טלָאװענ טָאה רע ,רענ
 יד ןנעק המחלמ רענעדײשטנַא ןַא ףיוא ןײנסױרַא עיצענעוו קיל
 עיצענעוו ןופ ןוא טסּפיײּפ םעד ן'פ םיחולש יד יװ דלַאּב ,ןקרעט
 =עג טּכַאכרַאפ גיניק רעד זיא ,גָאלשרַאפ םעד טימ ןעמוקעג ןענייז
 =בלַאה רעמירק םעד ןקרעט יד ייּב ןעמענוצוצ קנַאדעג םנופ ןרָאװ
 עקילײה יד ךָאנ רשפא ,םייוו רע ןוא  ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ,לזניא
 ,ךיוא םילשורי טָאמש

 =יולנמוא , יד ןפמעקַאּב ןגעוו ןעגנַאנעג טד זיא טסּפױּפ םעד
 בילוצ גירק ןיא טריפערעטניארַאּפ ןעוועג ןיא עיצענעו ;"עקִיּב

 =סױרַא ןַאד טָאה ןײלַא וַאלסידַאלװ .םימעט עלעיצרעמָאק
 ,טָאה הכולמ עשיליוּפ יד .הנווּכ עשיטסילַאירעּפמיא עּפיט ַא ןזיווענ
 =ריטַאנ עטסעפ ןייק טגַאמרַאפ טינ לָאמ ןייק ,קילגמוא ריא וצ
 ואוו=ץענרע טקידנעעג ךיז טָאה עירָאטירעט ריא ; ןצענערג עכעל
 =עגניא ןװַאלסידַאלװ רעּבָא ךיז טלָאװ .ּפעטס ןופ ןזָארנ יד ןיא
 ןצרַאװש ןויּב ןכיײרנרעד ןוא ןרעטַאט יד ייב םירק ןעמענוצוצ ןּבעג
 רעכעלריטַאנ ַא ןרָאועג ןֿפַאשַאּב ןלױוּפ רַאפ םימרעד טלָאװ ,םי
 טלָאװ סָאד !לָאּפָאניטנַאטסנַאק ךָאנ טרער רעוװ .ץוש ןוא ץענערג
 יר ןופ רענייא רַאּפ ןלױּפ טכַאמענ ןוא עיזַא ןייק רעיוט ַא םנפעעג
 קיטכעמ יװ ,ךָאד רימ ןסײװ .עּפָארײא ןיא תונידמ עטסקיטכעמ

 עקַאט טָאה יז ןעוו ,םורַא רָאי טרעדנוה ןיא ןרָאװעג זיא דנַא; םוד

 :ירַאצ סָאד וַא ,ךָאד רימ ןסייוו ןוא ,םי ןצרַאװש םוצ טכייר;רעד
 וצ טרעהעגפױא טינ גנַאנרעטנא ריא ויּב טָאה דנַאלסור עש
 ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןופ ץיױַאּב םיצ ןּבערטש
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 =ענ ,גנומענרעטנוא יד קידנרעלקרַאפ ,גיניק רעד טָאה בנא
 ּוַא ,טפַאהעג טָאה רע :ןײמ םענעטלַאהַאּב ַא ךָאנ ײּברעד טַאה
 מײקנוַאלעצ יד ןעמַאצוצניא טייקכעלגימ ַא םיא ןּבעג ןוא טכַאמ עכעלניניק יד ןקרַאטשרַאּפ טעװ קיניײװסױא ףיוא גיז רעסיורג ַא
 ,עטכַאילש רעד ןופ

 =םיוה ענייז טימ ןפָארטעגנָא וַאלסידַאלװ גיניק רעּבָא טָאה
 ןריפ וצ ידּכ ,טײצ רעטכעלש ַא רעײז ןיא רענעלּפ עקידנעילפ
 טָאה עטכַאילש רעד ןוא ,ןשטנעמ ןּבָאה ןעמ ףרַאד המחלמַא
 .נַאלש ךיז ןײנ טסולנעג ןיא םע ןעװ יװ רעקינײװ ןַאד ךיז
 =ַאמ יד ,טנכיײצעגםיוא ןעגנַאנעג זיא ענַיַארקוא ןיא עיצַאזינַאלָאק יד
 .ןייפ ןעמ טָאה טלדנַאהעג ,תוסנכה ענייש ןגָארטענ ןּבָאה סעקטנָאי
 .ךעלדנער םירעיוּפ יד ןופ טסערּפעג ןעמ טָאה ןלױּפ ץנַאנ רעּביא
 ןריפ ןנעװ .,ךיו ייּּב םױרנ ןוא לױפ ןרָאװעג זיא עטכַאילש יד

 : ,ןדײר וצ סָאװ ןעווענ טינ רָאנ זיא לַאירעטַאמ ַאוַא טימ גירק

 =ייא ןייז ףיוא ןָאמ וצ ןסָאלשַאּב גיניק רעד טָאה רעּבירעד
 םענעעשעג ַא רַאפ םייס םעד ןלעטשוצקעװַא ןוא תוירחא רענעג
 ויא םָאװ ,הכולמ רעד ןיא טנעמעלע ןייא ןעוועג ויא םע .טקַאפ
 ןגעו טָא .ןקַאָאק יד :עּבַאגפױא רעד וצ ןטסָאמענוצ יװ ןעוועג
 ןעמַאוצ 1046 לירּפַא טַאנַאמ ןיא יקצינלעמכ סע זיא ןַינע םעד
 רע טָאה ָאד .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג טײלטּפױה רָאּפַא ךָאנ טימ
 סָאװ טייצ רעד ןיא .גיניק ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא עמייהעג טריפעג
 יד ןופ טכער סָאד טרעלעמשרַאּפ קרַאטש טַאהעג טָאה הכולמ יד
 ןבענעגסױרַא יז וַאלסידַאלװ טָאה ,ךיז ןענעּפַאװַאּב וצ ןקַאזָאק
 יד ףיוא ;רעּפעינד ןפיוא ךעלפיש עיינ ןעיוּב וצ עמוס עלעיצעּפס ַא
 ןצרַאװש ןיא ןרָאפסױרַא טלָאזעג ךָאנרעד סָאד יז ןּבָאה ךעלפיש
 ןקַאזָאק יד ןּבעגעגסױרַא קיטנעק גיניק רעד ךָאנ טָאה וצרעד ,םי
 .טינ רענײק םיײוו ,ןענַאטשעג ןטרָאד זיאס סָאװ .בתכ ַא סעּפע
 ןעיוּב וצ טכער םָאד טקיטעטשַאּב ןעוועג טושּפ ןטרַאד זיא אמּתסמ
 קרַאטש רעטעּפש ךיז ןּבָאה ןקַאזָאק יד ןוא לעמכ רָאנ ;ךעלפיש
 =ירּפ; ןפורענ ןּבָאה ײז ןכלעוו ,טנעמוקָאד םעד ףיוא טציטשעג
 | ,"עינעליװ



: 
8 

 יי = = 7

 2 = : כל עי =

 טא ר לא יי 1 לא
 א

 שי 5

 ןופ טרעקענמוא ךיז טָאה עיצַאנעלעד יד יו םעדכָאנ דלַאּב
 ,גנַאלק ַא ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ענַיַארקוא ףיוא ךיז טָאה ,עשרַאװ

 יז ןופ ליוװ רע זַא ,ניניק םעד ןעגנערּבמוא ןליוו ײסענַאּפ , יד זַא

 ןיפ ףליה רעד ףיוא ךיז טכיר רע זַא ןוא ,עטיל ןייק ןפױלטנַא
 םיא םורַא עּפורג יד ןוא ןײלַא יקצינלעמכ .קלָאּפ רעניַארקוא
 =ַאו ,גנַאלק םעד ןטײרּפשרַאפ םייּב ןפלָאהעגרעטנוא סיוועג ןּבָאה

 ןופ רעטקַארַאכ םעד גנומענרעטנוא רעייז ןּבענענוצ טָאה סָאד םיר
 ,ךַאז עקיּבלעז יד ןעווענ זיא םע ,גיניק ןרַאפ עציטש רעכעלצעועג ַא
 ןטנעצניינ ןופ גנונעווַאּב רערענַאיצולַאװער רעשיסור רעד ןיא יו
 זַא ,םירעױּפ יד ןדיירנייא לָאמטּפָא טנעלפ ןעמ ואוו ,טרעדנוהרָאי

 םיצירּפ עזייּב יד טינרעמ ,קלָאפ ןופ דצ ןפיוא זיא רסיק רעד

 ןופ ןּבעגעגרעּביא ךױא טָאה ןעמ .ןליוו ןײז ןומ טינ םיא ןוָאל

 גיניק ןרַאפ טגָאלקענ ךיז טָאה לעמכ תעשּב זַא ,לױמ וצ לױמ

 =עג ןּבַאה גיניק רעד לָאז ,ןָאטעגּפָא ןרעװ סָאװ ,תולווע יד ףיוא
 רעד דלַאּבי ?? דרעװש ןייק טינ טסָאה ,רענייא רַאנ, : טרעפטנע

 ןיוש ךָאד ןעמ ףרַאד ,דרעוװש רעד וצ ןעמענ ךיז טסייה ןײלַא גיניק |
 ,ןכוז טינ רשכה ןייק רעמ

 ןעװעג טינ ןיא םיפ יד ףיוא ענַיַארקוא ןלעטשוצקעװַא
 םיקצינלעמכ .ןריויענ ןוא טכַאקעג טָאה דנַאל ןצנַאג ןיא ,רעוװש
 ,םעד ּבילוצ ןסקַאװעגסױא ױזַא ןענייז עלַאר םיקצינלעמכ ןוא םעּכ
 =ירדַאּב רעשישילַאּפ רענײמעגלַא רעד טימ ןעמַאזוצ טָאה רע סָאװ
 ,ןעגנוגלַאּפרַאפ עכעלנעורעּפ ערעווש ןייטשוצסיוא טַאהעג ךָאנ גנוק

 ש

 ענעלעה ענייש יד

 סױטשנעמַאוצ ןסיורג םעד וזיּב עטכישעגסנּבעל םיקצינלעמכ
 תועידי עכעלטקניּפ ןײק ָאטינ ,טנעקַאּב טונ יװַא טינ זנוא זיא

 ןײלַא ןעװעג ןיא רע זַא ,ןַא ןויװ לט ,םַאטשּפָא ןייז ןגעוו
 םעניימעג ןופ ןעװעג זיא רע זַא ,ןטלַאה ערעדנַא ;ץיצכַאילש ַא
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 וַא ,רשח ןכעלקערש םנופ טנרַאװַאּב םינ וליּפַא ןענייז רימ ,דַארג
 ,תושפנ עשידיי רעטנזױמ ןופ רעדרעמ רעד ,םידוהיה=ררוצ רעד טָא
 ,חילש רעשימור רעד טָאה םלַאּפנדעי .םַאטש ןשידיי ןופ ןעוועג זיא .

 ,רעטַאפ טנַאדנַאּב זַא ,עװקסַאמ ןיא רַאצ םוצ ןּבירשעג ,ןילרוטוּב
 ןסיײהעג ןּבָאה רע לָאז הליחתכל :דמושמ ַא ןעוועג זיא ,לָיַאכימ
 קינלעמכ לטעטש םנופ טשרמולּכ רע טָאה טמַאטשעג ןוא ,ָאקרעּב
 ןענייז ןקַאזַאק יד ןשיװצ זַא ,סָאד ויא ךעלגעמ ,עילָאדַאּפ ןיא
 =יקַאזַאק רעד טָאה טָא -- טסואווַאּב זיא ,םידמושמ לסיּב ַא ןעוועג
 ןעמ זַא ,ןסָאלשַאּב ,דנַאטשּפיױא םיקצינלעמכ ךָאנ ןיוש ,טַאר רעש
 זַא ,ךיוא זיא טקַאפ ַא ,ןּבײלק טינ טיילטפיוה ןייק רַאפ ןדיי לָאז
 ןקיטנײה ויּב ךָאנ ןענײז ןוא ןעוװעג ןענײז ןֹדִי עשילױוּפ ןשיווצ
 יצ רַאנ .יקצינלעמכ ןעמָאנ םעד ןגָארט סָאװ ,ענױזַא ןַארַאפ גָאט
 טינ ךיז טוָאל סָאד ,רעטיװעקסָאמ םעד ןופ העידי יד תמא זיא
 ,דוס ַא ןּביײלּב קיּבײא ףיוא אמּתסמ ןיוש טעװ ןוא ןלעטשטסעפ

 רעד ןיא קידנעטש ןסעועג יקצינלעמכ זיא 1038 רַאי ןופ
 רע ."קינטָאס רענירהַאשט , ַא ןופ לטיט ןטימ ןירהַאשט טָאטש
 =עג טָאה גיניק רעד ךיוא ןוא ,ןקַאזָאק יד יײּב ןעזעגנָא ןעוועג יא
 =עג םיא טימ טריפעג טָאה רע זַא ,קרַאטש ױזַא םיא ןופ ןטלַאה
 =הַאשט ןיא טגַאמרַאפ טָאה יקצינלעמכ .ןעגנולדנַאהרעטנוא עמייה
 -אּבוס ןעמָאנ ןטימ קרַאװלַאפ ַא טָאטש ןרעטניה ןוא זיוה ַא ןיר
 לםיב ַא ,לסעלש ןייפ ַא טיוּבעגסיא ךיז רע טָאה ָאד .עקװַָאט
 ןייז ףיוא ןסעזעג זיא רע ,רעטסיולק םענוװַאלסָאװַארּפ ַא -- רעטײװ
 ּ ,דרע יד טעּברַאַאּב ןוא קרַאװלָאפ

 ןירהַאשט ןיא גנורינער רעשילױּפ רעד ןופ רעיײטשרָאפ רעד
 טינ ןיוש ןטײצ ענעי ןיא ,י,קםנילּפ ַאש ט רענייא ןעוועג זיא
 ןַײז ףיוא ןעװענּפָא טרָאד רע יא טייצ עגנַאל ַא ,ןַאמ רעגנוי ןייק
 טינ ןיקצינלעמכ טימ ןעײרעסײר םוש ןייק ךיז טכוד ןוא ןטסָאּפ
 =רַאּפ ַא ייז ןשיווצ ןּבױהעגנַא ךיז טָאה 1646 ףוס םוצ רַאנ ,טַאהעג
 רַאי עקידנעמוק עצנַאג סָאד ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,גירק ענעסיּב
 טפול יד ,םיירפיוא ןכעלקערש םוצ טריֿפרעד ףוס לֹּכ ףוס ןוא
 ןעװעג גונעג זיא'ס זַא ,טציהעצ יוװַא ןעוועג זיא עניַארקוא ףיוא
 .רעװלוּפ סַאפ םעניא קנופ ַא ןפרַאװּוצנײרַא
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 =צינלעמב .יורפ ַא ּבילוצ ףמַאק רעד ךיז טָאה ןּבױהעגנַא
 =ןײרַא רע טָאה ,ןּברַאטשעגּפָא ןעוועג םיא זיא יורפ עטשרע סיק
 הנותח םינ טָאה רע רָאנ ,ענעלעה ַא ענייא ּבומש ןיא ךיז וצ ןעמונעג
 זיא ענעלעה יד רעװ ,ןצעזעג עועינילער יד טול ריא טימ טַאהעג
 ןיא יז רעּבַא .טינ ןעמ סייוו ,טמַאטשעג טָאה יז ןענַאװ ןוֿפ ,ןעוועג
 =ינער רעד ןופ טּפיוה רעד רָאנ יו םירָאוװ ,ענייש ַא רעייז ןעוועג
 ןלעפעג יװַא דלַאּב םיא יז ויא ,ןעזרעד יז טָאה ,יקסנילּפַאשט ,גנור
 םוש ןײק רַאפ טלעטשע:;ּפא םינ ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,ןרָאװעג

 ןואלרַאפ טלָאװעג טינ טָאה ענעלעה .ךיז וצ יז ןעיצוצרעּבירַא לטימ

 וצ ןרָאװעג טכער ןיקסנילּפַאשמ ייּב זיא ,ןליוו ןטונ ןטימ ןלעמכ
 רענגעק םעד ןכַאמ וצ ,סנגייא ןוא םייה םיקצינלעמכ ןטכינרַאּפ
 ןעמוקַאּב וצ יּבַא ,םנייז ןריפוצסיוא יּבַא ,ךיילנ דרע רעד טימ
 | ,יורּפ יד

 טרָאפ יקצינלעמכ זַא ,טקעמשרעד טַאהעג טָאה יקסנילּפַאשט
 טַָאה םע :ןעגנולדנַאהרעטנוא עמייהעג סעּפע טריפ ,ואוו:ץעגרע
 ךַאד ויא םָאד ןוא ,המחלמ ַא וצ ךיז טיירג רע יװ ,םינּפ ַא טַאהעג
 =הכולמ רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא סָאד ; טרעוורַאפ גנערטש ןעוועג
 וליפַא ןוא ,רעטמַאַאּב רעלעיצניװַארּפ רעד ,יקסנילּפַאשט ,טַאררַאפ
 =עג טינ ךַאד ןּבָאה ,יקסלָאּפצענָאק ישזנַארַאכ רעד ,רערעכעה ןייז
 ןעמונעג םיא יי ןּבַאה ;ןליוו סגיניק םעד טוט לעמכ זַא ,טסואוו
 טימ םיא טלגנירעגמורַא ,רעגניפ יד ףיוא םיא ןקוק ,ןגלָאּפרַאפ

 .ײרּפ ןריר טנעקעג טינ ןיוש ךיז טָאה רענעי וַא ,החגשה  ַאזַא
 םִױרַא זיא לעמכ ןוא ןלַאפעגנָא ןענייז ןרעטָאט יד ןעו לָאמניײא
 םיקסנילּפַאשס ןופ רעניא טָאה ,ייז ןנעק ןעמעלַא טימ ןעמַאזוצ
 אוַא דרעווש רעד טימ ןלעמכ טגנַאלרעד "תועט יּפלע , טניירפ עטונ
 רַאנ ןּבעל ןּבילבעג זיא הע וַא ,ּפַאק ןרעּביא ּפַאלק ןקרַאטש ןימ
 .ץושנרעטש ענרעדעל יד ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד

 =ּפַאשט טָאה ,ןּבעגעגנייא טינ ךיז ןּבַאה ןווּורּפ עמשרע יד זַא

 טּפָאהעג טָאה רע ,לעירעטַאמ ןלעמכ ןרינִיּור וצ ןסָאלשַאּב .יקסניל
 יד ןסײרוצּפָא ןייז רעגנירג םיא טעװ ןַאמערַא ןַא ןופ זַא ,אמּתסמ
 סָאװ ,רעמרַאּפ םענעעזעגנַא ןכעלנעמרַאפ םענופ רעדייא ,עטּבילעג

 ןיפ ,ןעוועטנורג ןעמונעג רע טָאה .ץירּפ ַא יו טעמּכ טּבעלעג טָאה
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 =ּפַאשט ,קרַאװלַאפ ןייז ףיוא סָאּבעלַאּב ַא לעמכ סָאד זיא ןענַאװ
 לָאז ןעמ וַא ,ןיקסלַאּפצענַאק ,שָאר ןייז טגײלענרָאפ טָאה יקסניל
 =לַאּפצענַאק רעגנוי רעד .,םייה ןייז ןופ ןּבײרטסױרַא טושּפ ןלעמכ
 ןטסָאּפ םעד ןעמונעגרעּביא טַאהעג טשרָאקַא טָאה סָאװ ,יקס
 ןעמעננָא טלָאװעג טינ טָאה ,רעטָאּפ םענעּברָאטשעג ןייז ןופ השוריּב
 -לעמכ :רייר עּבלַאה טימ ךיז טנגונגַאּב ןוא םולשַאּב ןּפרַאש ַאזַא
 רַאפ סָאװ ףיוא ,טכער ַא ראפ סָאװו טימ ,ןוייוופיוא לָאז יקצינ

 ,קרַאװלַאֿפ רעד םיא וצ רעהעג ךמפ ַא
 ליַאכימ רעטָאפ סנַאדגָאּב ךָאנ זַא ,טסואועג ןּבַאה עלַא

 .ןיקסלַאּפצענַאק ןטלַא םענופ הנּתמּב קרַאװלָאפ םעד ןעמוקַאּב טָאה

 ,ןטנעמוקַאד עלעמרַאפ םיא ייּב ןָאטעג רעדָאּפ ַא טָאה ןעמ ןעוו רָאנ
 טלעטשענוצ טָאה ןַארנַאּב ,ָאטינ ןענייז ייז זַא ,ןזיױועגסױרַא ךיז טָאה
 . ,ווירּב רעטַאוירּפ ַא יו ױזַא ןעװעג זיא םָאד רַאנ ;טקַא-הנתמ ַא
 ,טרעוו ןכעלצעזעג םוש ןָא

 ןּבענעגּפא טינ ןוא ןריּפַאּפ יד ןעמונעגוצ טָאה יקסנילּפַאשט
 רע ןעװ .ןוײװַאּב ןָא רָאנ ןּבילּבעג ןיא לעמכ זַא ױזַא ,קירוצ ײז
 וַא ,טּפַאכעג ךיז יקסנילּפַאשט טָאה ,ןענָאמ ףרַאש ןעמונעג טָאה
 םידשה עשיטילַאּפ עקרַאטש ןלעמכ ןנעק רַאנ ךָאנ ךָאד טָאה רע
 =נײרַא םיא ןוא -- טײקיטעט רעשרערעוושרַאּפ רעמייהעג ןייז רַאּפ
 ,םיבנג עניימעג ןשיווצ ,עמרוט רעטסגרע רעד ןיא ,עמרוט ןיא ןפרָאוװעג

 ןפַארטעג טַאהעג ןיקצינלעמכ טָאה ,ןעשעג ויא םָאד רעדייא
 ןוָאלרַאפ םיא טָאה ענעלעה ןייז ןּפַאלק רעבעלנעזרעּפ רערעווש ַא
 יד ןצַאש וצ רעווש ,ןיקסנילּפַאשט וצ ,רעננעק םוצ קעװַא זיא ןוא
 =עי וצ עיטַאּפמיס יד ןגױאװעגרעּבירַא טָאה יצ :יורפ ַא ןופ המשנ
 =רַאטש ןטימ ןייג וצ ויא רעסעּב וַא ,טנכערַאּב ךיז יז טָאה יצ ,םענ
 ןלעמכ טָאה ןעמ ןעװ טנעמָאמ םעד ןיא ,גונעג -- ןרעק
 ןוא ,ּבומש ןיא ןיקסנילּפַאשט ייּב ןעוועג ןױש יז זיא ,טצעועגנײרַא
 רע :ַאקסנילּפַאשט ַאנעלעה יװ עקַאט ראי ,ּבײװסּבעק ַא יו םינ
 ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ ןיד ןטיול טַאהעג הנותח ריא טימ טָאה

 טקידלושַאּב םיא טָאה ןעמ ,לָאמש רעייז ןטלַאהעג טָאה לעמכ
 ןעלטימ םוש ןײק טַאהעג טינ טָאה רע ןוא ,טַאררַאפ-הכולמ ןיא
 המחלמ יד רוסּב ןטײרנ ןגעו בתֹּכ םגיניק םעד .ךיז ןשַאוונײר וצ

 א
 א

/ 

 ױ

 ו
6 

6 
 בא יא

 זי אי
 ש ר



39 

 :ַאוָאק רעדנַא ןַא ייב ,םַאקרעשט ןיא ןגעלעג זיא ןקרעט יד ןגעק
 טָאה קרַאװלָאפ ןופ ץיזַאּב ןגעוו ריּפַאּפ ןקיצנייא םעד ,רעריפ ןשיק
 ןַא ןענופעג ךיז טָאה סע רעּבָא ,יקסנילּפַאשט טּפַאכעגנײרַא טַאהעג
 ןיא ןסעזעגּפָא נעט ריפ ויא רע יװ םעדכָאנ ,ןלעמכ רַאפ רעמעננָא
 עג ענעועוועג ןייז יו ,רערעדנַא ןייק טינ ןעוועג זיא סָאד .הסיפּת
 לָאז ןעמ וַא ,ןַאמ ריא ייּב ןטעּבעגסױא טָאה יז ,ענעלעה עטּביל

 ךיז ןוא יײרפ רעד ףיוא םסױרַא עקַאט זיא רע ,ןזָאלסױרַא ןלעמכ
 .קרַאװלַאפ ןייז ףיוא קירוצ טצעזַאּב

 =:עק ןייז ורוצ ןוָאלעג יקסנילּפַאשט טָאה ןטַאנַאמ עכעלטע
 טָאה יקצינלעמכ ןוא טײצ-טסּברַאה ןעמוקעג יא סע ןעוו רָאנ ,רענ
 טימ יקסנילּפַאשט ויא ,האובּת טימ סרעייש .עלופ ןּבילקעגנָא טשרע
 ןײלַא יקצינלעמכ ,עקווָאטָאּבוס ףיוא ןלַאּפעגנָא עינַאּפמָאק רעצנַאג ַא

 ּבָארג טָאה ,טלַא ןעצ רָאי ַא ,ןוז רעניילק ןייז .ןעוועג טינ רָארג זיא/
 זיא םָאװ ,םעדייא םיקסנילּפַאשט טָאה ;רעלַאֿפנָא יד טרעּפטנעעג
 םעד ןסײמשּפָא דלַאּב ןסיײהעג ,עינַאּפמָאק רעד ןיא ןעוועג ךיוא
 סָאד זַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ ןסימשעג טָאה ןעמ ןוא ,ײרעכערּברַאּפ ,
 ןעמונעגטימ ןעמ טָאה ךָאנרעד ,ןּברָאטשעג ןגרָאמ ףיוא זיא לגניי
 ,קעװַא זיא'מ ןוא האובּת יד

 : "ץעוענ ןוּב ןעמָאנ ןיאו ןרָאװעג ןָאטעג גנידצלַא זיא סָאד
 :צלַא ךָאד זיא ,הכולמ רעד וצ רעהענ קרַאװלַאּפ רעד דלַאּכיוװ
 =רַאפ רעד ןוא ,סהכולמ רעד ךיוא ןטרָאד ךיז טניּפעג סאו גניד
 טימרעד .ליװ רע סָאװ ןעמענוצ נגעמ הכולמ רעד ןופ רעײטש
 ןיוש טלַאה רע זַא ,שינערעהוצנַא ןּבעגעג יקסנילּפַאשט טָאה אפוג
 =וס ןופ ץיױַאּב ןגעװ ןנַארפ עקיטיירטש יד טרעפטנערַאפ רַאּפ
 ,עקווַאטַאּב

 א
 ה

 ח

 עשרַאװ ןיא ךיז טנָאלק לעמכ

 ןנעווטסעדנופ עילימַאּפ ןייז טימ יקצינלעמכ זיא לַאפנָא ןכָאנ
 םיא ןעמ טָאה ןּבירטעגסױרַא :עקוװָאטָאּבוס ןיא ןעניואוו ןּבילּבעג
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 .ײחלַאּב ןיוש טעװ רעגייז רעד זַא ,רַאלק ןעוועג זיא םע רעּבַא ,טינ
 .=צעל רעד ןיא ,רעטציא ךיז טעוו לעמכ ּביוא ןוא ,ףלעווצ ןנַאלש
 ןסײה ךָאנ ךעלצריק םיא ןעמ טעװ ,ןענערַאװַאּב םינ ,טונימ רעט
 .עמַאמ יד יו טעקַאנ ןזַאלרעּביא םיא ןוא ףיוההשורי ןייז ןופ ןײג
 ךיז ןוא טייצ ןייק טרטּפעג טינ רעּבירעד טָאה רע ,טַאהעג םיא טָאה
 ןופ רענעק טימ ךיז ןיײז בשימ ,עשרַאװ ןייק ןוָאלעגקעװַא ףּכיּת
 ,ןטנעמוקַאד טרעדַאּפעג ןּבָאה ןטַאקַאװדַא יד .ךיז ןגָאלק ןוא ץעזעג
 ןּבַאה ,ךיז טציטש רע סָאװ ףיוא ,טלייצרעד ייז טָאה רע ןעוו ןוא
 ,גנונעפַאה יד ןעמונלנוצ םיא ייּב יז

 =יוועג וצ קוקסיוא רעּפַאנק ַא רַאג ,סע טפייה ,ןעווענ זיא'ס
 .ןסַאלשַאּב יקצינלעמכ טָאה ןגעווטסעדנופ רָאנ ,טכירענ ןיא ןענ
 ןײק :לומ ןייז ףיוא ךיז קידנָאלרַאפ ,סעצָארּפ םעד ןּבײהוצנָא
 ךַאנ רע טָאה בנא ,טַאהענ טינ יוו=ייס ךָאד רע טָאה הרירּב רעדנַא
 =ּפַאשט ןקידלושַאּב טעוו רע סָאװ ,טימרעד ןעניוועגוצסיוא טּפַאהעג
 =רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןגעמרַאפ ןייז ןעמענוצ ןיא רָאנ םינ ןיקסניל
 ,יורפ ןייז ןּבױרקעװַא ןיא ןוז ןייז ןענעגרה

 .יקצינלעמכ :טרעפטנעעג ןעמ טָאה טכירעג ןיא רַאנ

 רעד וצ טפַאשעננײא טינ ךיז טָאה רע סָאװ ,קידלוש ןײלַא זיא

 =ררע רעדעי זַא ,ץעזעג ַא ןַארַאפ ,טנעמוקַאד ןקיטפערקטכער ַא טייצ

 "יד ןעוו .רעכיּב עקירעהעג יד ןיא ןּבירשרַאפ ןייז ףרַאד ץיזַאּב

 ןופ ןטערטּפָא ןשטנעמ םענעי רעדָא םעד ּבילוצ ןעמענ לָאז הכולמ
 =עג רעּבירעד טָאה טכירעג רעד .והכוּ+והוּת ַא ןרעו םעוו ,ץעזעג

 טנרַאזרַאֿפ רָאנ ןעמ טָאה ןלעמכ ןוא ,ןיקסנילּפַאשמ טכערענ ןבעג
 ,יקטלַאּפצענַאק ישזנַארַאכ םוצ ןדנעו ךיז לָאז רע :הצע ןַא טימ
 ,טנעמוקַאד ןקיטיײנ םעד ןּבעגסױרַא רעטציא םיא לָאז רע

 טַאה לעמכ לייו ,ןּפָארט-תושלח ןעוועג סָאד ןענייז שיטקַאּפ

 ,רענגעק ןייז ןופ דצ ןפיוא זיא יקסלַאּפצענַאק זַא ,טסואוועג םונ
 ןוא ,ןינע רעטייוװצ רעד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה םעדכַאנ דלַאּב

 ,רעגרע ךָאנ ןטינשעגּפָא לעמכ טָאה ָאד
 =ענ טָאה םעדייא ןיימ ,יקסנילּפַאשט טגָאזעג טָאה ,זיא תמא

 עקידהּפצו טדערעג טָאה רע לייו ,לגניי םעד ןסײמשּפָא ןסיײה
 .ןנילַא ויא סָאד ,ּפעלק יד ןופ ןּברַאטשעג ןיא רֶע זַא רַאנ ,דייר

 ) לא 1
+/ 

 ר לאו
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 ,טכערעגמוא ןּבילּבעג ךיוא .ַאד זיא לעמכ
 =עג עקַאט יקסנילּפַאשט ןיױש טָאה יורפ יד ןּבױרקעװַא ןגעוו

 ,ױרפ םלעמכ ןעװעג טינרָאג זיא'יס :תינעט עקרַאטש רַאנ טָאה
 קעװַא עקַאט יז זיא רַאּפרעד ;ּבײװסּבעק ןייז רַאנ ,טנַאועג רע טָאה
 ריא טימ ּבָאה ךיא ןוא ,ןרָאװענ ןלעפענ יז ןיא רימ ,םיא ןופ
 ,ךריק רעשיליוטַא ַאק=שימיור -עזנוא ןופ ןיד ןטיול טַאהעג הנותה
 יז ןוא ;ךיז ןופ יז ןוָאלוצקעװַא ןעגניוצ טינ ךימ ןעק רענייק
 =לעמב וצ ךיז ןרעקמוא ןלעװ טינ ןפוא םושּב ךיוא טעוװ ןײלַא
 ,ןיקצינ

 ,רעגַאלקנַא םעד ןנעק טנקסּפעג ךיוא ָאד רעטכיר יד ןּכָאה
 :קויח ןימ ַאזַא ןרעהסיוא טוומעג ךַאנ טַָאה לעמכ ןוא

 ?יורפ ַאזַא ךָאנ ןעקנעּב וצ ריד גיוט סָאװ ,יקצינלעמכ עינַאּפ
 לָאז ןוא ,ערערנַא ןַא ךיז ךוז .יז יו ערענעש ןעיורפ ךס ַא ןַארַאּפ
 .טגנַאלַאּב יז ןעמעו וצ םעד ייּב ןּבײלּב יז

 :ידיוא ןַא ןטעּבענםױא יקצינלעמכ טָאה לַאפכרוד םעד ךָאנ
 =יק רעד וַא ,טליצרעד טרעװ םעומש רעײז ןגעוו .ניניק םייּב ץנע
 וד רַאנ ,טכערעג טסיּב וד זַא ,עז ךיא , :טגַאועג ןבָאה םיא לָאז גינ
 וטסעוו געוו ןכעלצעזעג ןֿפױא ;ןזײװַאּב ךעלצעזענ טינ םָאד טסנעק
 יקסנילּפַאשט זַא ,עז ךיא רעּבַא ,ןלעוּפ טינ ךַאז ןיק סע טסײה
 ,דלַאװעגרעּביא רַאנ ,טכער ןופ געוװ ןטימ טינ ןעגנַאגעג ךיוא זיא
 ,רענלעז ַא ךָאד טסיּב וד ,דלַאװעג טימ ןּפוטשּפַא ןעמ זומ דלַאװעג
 וטסנעק ,םירבח ןוא דניירפ עטונ ןענופעג טָאה יקסנילּפַאשט בוא
 ,"ןעניפעג ךיוא

 =עלּפ יד זַא ,ןרָאװענ ריואוועג יקצינלעמכ ךָאנ זיא יײּברעד
 םױרַא רע זיא .טצַאלּפעג ןּכַאה המחלמ רעשיקרעט רעד ןנעוװ רענ
 ןעועג ךַאנ רע זיא גנַאל טינ ַאד ,לױטַאק יו ליוה עשרַאװ ןוֿפ
 ךיז רַאפ ןעזעג ,קילג ךעל:עזרעּפ טַאהעג ,שטנעמ רעכעלגעמרַאפ ַא

 זיא רעטציא ,טפַאשנקַאזַאק רעד ןיא ןַאנּבױא ךיז ןלעטש וצ .ןסנַאש
 =ירעטַאמ טרינַיור ,קילנ ןכעלנעורעּפ ןייז ןופ טּבױרַאּב ןעוועג רע
 ,יורפ עטּבילעג יד ,וצרעד טקזוחעגּפָא ךָאנ ןוא טקירעדינרעד ,לע
 --רעטעּפש ףיוא קוקסיוא םעד וליּפַא ,טש ןטוג םעד ,ןנעמרַאּפ סָאד
 ;יײק ,רָאי ןייא םעד ןופ ךשמ ןיא ןריואוועגנַא רע טָאה גידצלַא



42 

 ןיא ןופ טשרעהַאּב ןצנַאנניא ןעווענ זיא רע סָאװ ,טינ רעדנואוו

 רעד וצ האנש יד ןוא גנוקידײלַאּב עכעלנעזרעּפ יד .המקנ :קנַאדעג

 ןסָאגעגפיונוצ םיא ייּב ךיז ןּבָאה גנונעדרַא רעשיכולמ רעשיליוּפ

 ןכעלניניק ַא ןופ ןעמוקעג ךָאד זיא קילגמוא ץנַאג ןייז ,םענייאניא

 םייּב וליפַא ,טכירעג ןטסכעה ןיא שינעטעּב ןייז ןופ ןוא ,ןטמַאַאּב

 א רַאנ ןּבילּבעג זיאיס ,ךייט ַא ןוָאלעגסיוא ךיז טָאה ,ןײלַא גיניק

 .רעוועג םוצ ךיז ןעמענ ,הצע סגיניק םעד ןגלַאפ :הצע

 יקצינלעמכ טָאה ןירהַאשט ןייק עשרַאװ ןופ קידנרַאּפמײהַא
 וצ ךיו טרעהעגוצ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז

 ,ןשטנעמ לדערַא ןּבילקעגּפױא ךיִז םָאה םע רָאנ ואו דייר יד
 תונעט סמענעי וצ טעקמַאּבעגוצ ,לטרעוו ַא טלעטשעגנײרַא ןײלַא
 ךַאי םעד רעטנוא ןּכעל זַא ,וצרעד דייר יד טריפרעד םוטעמוא ןוא
 ןעמוקעג זיא רע ןעװ .ךעלנעממוא זיא ןדיי ןוא םיצירּפ יד ןופ
 =ענרעּביא ןופ גנולמַאורַאּפ עמייהעג ַא ןפורעגפיונצ רע טָאה ,םײהַא
 ;ױזַא יז רַאפ טגָאזעג ןוא ןקַאזָאק ענעּבעג

 טזָאל ןײלַא גיניק רעד ! ןליוּפ ןיא טײקיטכערעג ןייק ָאטינ,
 רימ ןלעװ יצ ,חוּכ טימ סרעזנוא ךיז ןנַאלשרעד וצ רעּביא זנוא
 =ַארּפ עשיסור ערעזנוא ןעמוקּפָא ןזָאל רימ ןלעװ יצ ? רעטייוו ןדייל
 =עמוא ךיא ּבָאה דנַאל ןכרוד קידנרַאפכרוד .?רעדירּב ענווַאלסָאװ
 עכעלקילגמוא סָאד ;ןעגנוקירדַאּב עכעלקערש ,ײנַאריט ןעזעג םוט
 ,יירעווענ םוצ ךיז ןעמענ וצ טיירג ןענייז עלַא ;ףליה ךָאנ טיירש קלָאפ

 ,דנַאטשּפױא ןַא וצ ףור רענעּפָא ןַא ןעוװעג ןיוש זיא סָאד
 ,טריטסעדַא םיא טָאה ןעמ ןוא טרסמרַאפ ןיקצינלעמכ טָאה רעצעמע
 ,תוברע ףיוא ןוַאלעגסױרַא וליפַא םיא ןעמ טָאה םורַא עלײװ ַא ןיא

 ,ןענַאטשרַאפ מָאה יקצינלעמכ ,לופ ןעוועג ןיוש זיא סָאמ יד רָאנ
 םינ רעטציא טעװ רע ּבױא ןוא ,ןעיצ םינ ןיוש רע טעװ גנַאל זַא
 =עגסױרַא רע טָאה .טעּפש וצ םיא רַאפ ןרעוװ ןיוש ןעק ,ןּבײהנַא
 בתּכ טניניק םעד םַאקרעשט ןיא ןַאמטּפױה ןשיקַאזַאק םייּב טרַאנ
 ןיא רע זיא ריּפַאּפ םעד טימ ןוא ,ייקרעט טימ המחלמ רעד ןנעוו
 =אק רעד ןיא ,ָאד .ןײרַא ישטיס , ןיא ןפָאלטנַא 1647 רעּבמעצעד
 םביירגרעד טינ טָאה רעהַא .רעכיז ןעוועג רע זיא ,ענומָאק רעשיקַאז
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 =עג ןעמ טָאה ןענַאד ןופ ,גנורינער רעשיליוּפ רעד ןופ טנַאה יד
 ,לַאפנָא סעד ןטיירגוצ טנעק

 =יא דיירפ ַא ןפורעגסױרַא טָאה דנַאטשפיוא ןגעוו גנַאלק רעד
 ,ךוטסַאּפ ַא ןָא ערערעשט 8 יװ ןעניײז רימ , ,דנַאל ןצנַאנ ןרעּב
 ךיז יקצינלעמכ לָאז ;םי-עוּפ יד ןוא ןקַאוָאק יד טסעומשעג ןּבָאה
 ןּפָארט ןטצעל ןזיּב ןפלעה םיא רימ ןלעװ ,ץיּפש רעד ןיא ןלעטש
 ןלעװ ןײלַא ןקַאזָאק יד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא םע לײװ ןוא ,ימולּב
 טקינײארַאּפ ךיז יקצינלעמכ טָאה ,המחלמ רעד ןיא ןעמוקייּב טינ
 | ,ןרעטָאמ יד טימ ,םיאנוש עטסגרע יד שימ

 ,דנַאל עצנַאנ סָאר טּפַאכעגמורַא רעייפ סָאד טָאה 1648 ןיא
 םנוױט ףניפ) ח"ּת רָאי סָאד םע זיא גנונעכער רעשידיי רעד טיול
 ןורּכז רעזנוא ןיא טצירקעגנייא ןּבילּבעג זיא לָאצ יד ןוא ,(408 טימ
 םָאה סָאװ ,הרזנ ַא ןעװעג עקַאט ןיא םע ."ח"ּת תרזנ, רעד טימ
 ?םיױטשנעמַאזװצ עטשרע יד יו םעדכָאנ ,טַאהעג טינ ןכיילג םריא ךָאנ
 ערעטסניפ יד טָאָה ,ןיקצינלעמכ תבוטל טקידנעעג ךיז ןּבָאה
 ןשהיח ריא ןּכעל ןיא ןריפכרוד ןעמונעג עמַאמ רענַיַארקוא עטעשויעצ
 ,ײטײהרעטלנערּפעג רָאנ טוג ןענייז ריי רעד ןוא ץירּפ רעד, :ךָארּפש

 ט

 תוטיחש עטשרע י
 םירק ןייק ןַאכ ןשרעטַאט םוצ קעװַא ןײלַא ויא יקצינלעמכ

 ןגעק המחלמ יד ןעמַאזוצ ןריפ וצ דנוּב ַא םיא טימ ןסָאלשעג ןוא = }
 ןעוועג יז ןשיוצ זיא ,טליײצרעד רעװָאנַאה רעזנוא .יװ טול .ןלױּפ } 

 -רַאפ יצ) ןשטנעמ יד ןעמענ ךיו ןלָאז ןרעטָאט יד זַא ,דײרּפָא ַאזַא !
 םָאד ןרעהעג לָאז ןקַאזָאק יד וצ ןוא (ןפַאלקש רַאּפ ײז ןּפיוק

 ןיא ךייש זיא סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא יד ןוא רעּבליז םָאד ןוא דלָאנ

 ,רַאּפ עכיילג ַא ןעוועג רעּבָא יו ןענייז טײקמַאזיורנ
 .ַאּב ןקַאילַאּפ יד ןענייז ןשינעּפערטנעמַאזוצ עטשרע יד ןיא = |
 ןײק עניַארקוא ףױא סַאהעג טינ ןּבָאה ייז לייוו ,ןרָאװעג - טגיז
 +ןצסױרַא ןויװַאּב ןלױּפ טלָאװ רעכיז .תוחוּכ עשירעטילימ עפיורג
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 ,1648 יַאמ ןיא ,גנילצולּפ רעּבַא זיא ;ןעײמרַא ערעקרַאמש ןלעטש
 =יוּפ יד ,ןּברַאטשעג זיא ווַאלסידַאלוװ גיניק זַא ,העידי ַא ןעמוקעננַא
 ןײא ןופ לַאמ עלַא יװ ,גנוריּפנַא ןַא ןַא ןּבילּבעג זיא הכולמ עשיל
 ,ןסעומש עשרַאװ ןיא ןּבױהעגנַא ךיז ןּבַאה סע .ןטיײוװצ ןזיּב גיניק
 טכַאמ סיקצינלעמכ זיא עליײװרעד ןוא ,ןרַאפנעמַאזוצ +,ןעגנוטַארַאּב
 ,דלעפ ןרעּביא ךיז טלקיײק סָאװ ,יינש ליוק ַא יוװ ,ןסקַאװעג

 ןעמ סָאװ ּפיצנירּפ ןטימ ןעגנַאנעג טייצ עצנַאג יד זיא יקצינלעמכ
 ןײז טימ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ."רשּכ לסיפ ריזח , :טפור
 רעמ סָאװ ךיז וצ ןפורעג ,(וװָאקרעצַאלעּב) ןבל=הדש ןּבעל הנחמ
 ,עשרַאװ ןייק ווירּב ןּבירשעג טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא ןוא ,ןקַאזַאק
 =לוש ,קידלוש טינ זיא רע זַא ,טינ וייּב ןייק הלילח טניימ רע זַא
 =םױרַא טָאה רע סָאװ ןעגנורעדַאּפ יד ןוא ;יקסנילּפַאשט רָאנ זיא קיד
 טכַאמעג ךיז טָאה רע .ענעדײשַאּב ןעוועג ךיוא ןענייז טלעטשעג
 =עג טשרמולּכ ךיז ןוא ,ןּברַאטשעג זיא גיניק רעד זַא ,קידנסיוו טינ
 רָאנ ,עשרַאװ ןייק ןרָאּפעג ןענייז ןטַאנעלעד ענייז ,םיא וצ טדנעוו
 =וצ םיוװענ טָאה רע ןוא ,טרטּפענ טינ טסיומוא רע טָאה טייצ ןייק
 סָאװ ,ײענַיַארקוא ןופ גנוקינייר , רעד ייּב ךעלגימ טייוו יו ןפלָאהעג

 ,ןּביױהעגנָא טציא ךיז טָאה
 רעסיורגנ ַא .עלַאקידַאר א ןעוועג עקַאט זיא ."גנוקינייר , יד

 ,רעּפעינד טייז רעקניל רעד ןופ טּפױהרעּביא ,ןדיי ןוא ןקַאילַאּפ לייט
 וַא ,הרושּב יד טרעהרעד טָאה ןעמ רָאנ יװ ,ןפַאלטנַא עלַא ןענײז
 גָאט ןטשרע םעד .טרַא ןופ ןַאטעג ריר ַא ךיז ןּבָאה ןקַאזָאק יד
 ןזָאלעג טָאה ןעמ ,תוליהק ךס ַא ןרָאװענ טקידיײלעגסיוא ןענייז תועובש
 ,,ןבל-הדש ,ערטּפַא ,ןּבעל ןטימ סיִױורַא םיוק ןוא ננידצלַא ןגיל
 טָאה ןעמ ;טסיװ ןּבילּבעג ןענייז תוליהק ערעדנַא ןוא ווָאנדושט
 ןײיק ,וָארימענ ןײק ,ןײרַא טעטש עטסעפ ןיא טעװעטַארעג ךיז

 ןיא רעד ,סנטײצַאּב ןסירעגסױרַא טינ ךיז טָאה סע רעװ ,ןישטלומ
 .,ךעלגיממוא ןעווענ זיא ךיז ןטלַאדַאבםיױא ,רענעלַאֿפרַאפ ַא ןעוועג
 רענידַאּב ענװַאלסַאװַארּפ יד --- םירסומ ןעוועג ןענייז םוטעמוא לײװ

 ,טעטש יד ןיא רעגריּב ענװַאלסַאװַארּפ יד ,ןפױה יד ןיא

 ןוא .ןטינשענ טָאה ןעמ .ןעוועג טינ ויא טײקמערַאּברעד ןייק
 ןוא זלַאד םוצ רענײטש ןדנוּבענוצ ,ןעייווצ ןיא ןשטנעמ טנעזעג

 לו }
* 
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 ,שיילפ עקידעּבעל םָאד סרעּבגע טימ טרעױּבעג ,ךייט ןיא .ןפראוועג

 ןַא רעדניק ןּפרָאװעג ,טױה יד ןדנושענ ,ןגױא יד ןסירעגפױרַא
 ןופ טצירּפשעגסױרַא טָאה ךרַאמ רעד ןעוו ,טַאהענ האנה ןוא טנַאװ
 ןטינשעגפיוא ןעמ סָאה ןעיורפ עקידעגָארט יד ,ןּברַאש ןטרעמעמשעצ
 יײּברעד ;ץעק טיינעגנייא ןוא רעדניק יד ןפרַאװעגסױרַא ,ךיוּב םעד
 ןענעק טינ ןלָאז ײז זַא ,רעגניפ יד יז ייּב טקַאהעגּפָא ןעמ טָאה
 ןיּפש ףױא ןטַארּבעג ןעמ טָאה רעדניק ,טָאנ יד קירוצ ןסײרּפױא
 טקידלַאװנרַאפ ןעמ טָאה ןעיורפ ,םרעטומ יד ןגָארטעגרעטנוא ןוא
 ןעמ טָאה ךָאנרעד ,ןקוקוצוצ םרעטַאּפ ןוא רענעמ יד ןעגנוווווצעג ןוא
 ,טעליוקעג יז

 =רַאּב ןעמ טָאה ןריי ןוא ןקילױטַאק יד ןופ ןטײקילײה יד

 =קיטש ףיוא ןסירעצ ןעמ טָאה תורוּת-רפס .טדנעשעג ןוא טכעווש
 יד םלקיװעגמורַא ךיז ןעמ טָאה ןיליפּת ןופ תועוצר יד םימ ,ךעל
 "עג ,ררע רעד ףיוא תורוּת-רפס יד טגיילעצ טָאה ןעמ רעדָא ;םיפ
 -ַאק יד ,ןדיי יד יז ףיוא ןטכַאשעג ךָאנרעד ןוא ייז ףיוא טצנַאט
 רעקיּבלעז רעד טימ ןסירענ ךיוא ןעמ טָאה ןטייקילײה עשיליוט
 יב ;ןלַאטשדרעּפ טכַאמעג ןעמ טָאה סרעטסיולק יד ןופ .תוירזכַא
 =אמ יד ןוא ,ןגיוא יד ןכָאמשענסױא ןעמ טָאה רעדליּב עקיליײה יד
 ךַאנרעד ,ןרַאטלַא יד רַאֿפ אקווד טדנעשעג ןעמ טָאה סעקשַאנ
 ןענייז םרעלעק עשיצירּפ יד ןיא .עקנַאילוה יד ןּבײהנָא ךיז טגעלפ
 ,ןעמוקעג ץינוצ ןייפ רעטציא זיא טָאד ;ןייו רעסעפ עטוג ןנעלעג
 ףיוא טרעגלַאװעג הרבח עצנַאנ יד ךיז טָאה הטיחש ַאזַא ךאנ ןוא
 טייצ רעד ןיא זַא ,ןפערט ךיז טגעלפ לָאמַא ,רוּכיש=טיוט דרע רעד
 .ןענעכער ךיז ןעמענ ןוא םיצירּפ ןפיולנַא ןנעלפ עקנַאילוה ַאזַא ןוּפ
 רע .קערטּפָא ןיײק ןעוענ טינ ךיוא סָאד ויא קַאזָאק םייּב רָאנ
 יו רעמ---ןעגנעה יצ ,ןּברַאמש יצ , :לטרעוו ןייז טַאהעג ךיז טָאה
 ,"טלעוו רעד ףיוא ןריוּבעג טינ ןעמ טרעוװ לָאמ ןייא

 =ַארּפ םעד קערש ןופ ןעמונעגנַא ןּבָאה ןדיי רעמרעדנוה ליפ
 ?שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז רעטנויוט ; ןּביולג םענװַאלסָאװ
 ןדנוּבעג ןקַאוָאק יד ןּבָאה ,טליײצרעד טרעוו ,ןישזידַאל ןיא .םשה
 =נַאל ַא ףױא ייז טנײלענקעװַא ,ןדיי ענעגנַאפעג טנויוט עכעלטע יר
 ;יװַא יז וצ טגָאועג ןוא עק



 ?ןביולג ןשלַאפ רעיא ןיא ךיז ריא טנשקערַאּפ סָאװ וצ,
 רימ זא ,ץיירק ןקילײה םעד םרעּפכַא ,טָאג רעזנוא ןיא טּביילג

 =ענ ןוא שירפ ןעווענ ריא טלָאװ ;קלָאפ ןייא ךייא טימ ןייז ןלָאז
 טלָאװ ריא ןוא ,םננייא רעיא ןּבעגעגקעװַא ךייא ןטלָאװ רימ ; טנוז
 ,"םיצירּפ יו ךייר ױזַא ןעוועג

 ןעועג זיא'ס רעדָא ,תמא ןַא ףיא טניײמענ ײז ןּבָאה יצ
 ?קזוח ויולּב

 =יירש רעמורפ רעד רעטיײװ רעּביא טינ ,קלָאּפ םטָאג רַאנ,
 -פיוא ןּכָאה ןדי עלַא ;הוה?םלוע םעד ןעוועג ריקפמ טָאה ,רעּב
 יד ןיא טציז סָאװ םעד וצ ,ןטשרעּביײא םוצ םיטש רעײז ןּביױהעג

 וצ !טָאנ רעקיצנייא רעזנוא ,טָאג ַא :ןעוװענ ללּפתמ ןוא ,ןעלמיה

 ןופ טָאג ונוא ףלעה !העש רעדיװטעי שדקמ ךיז רימ ןענייז ריד

 ײ! הנומא ןייד ןיא ןטלַאהוצפיוא ,לארשי

 ןּבָאה ןקַאזָאק יד .םיליהּת טגָאזעג לוק ַא ףיוא ןּבַאה עלַא
 =כרַאפ ַא טימ טגָאזעג ןוא ןדיירוצרעביא יז וװורּפ ַא ךָאנ טכַאמעג
 | ;םיטש רעקיט

 ,קידלוש ןײלַא טייז ריא ,טולּב רעיא ןײלַא טסינרַאּפ ריא,
 םַאּפש ריא טּבײרט סָאװ ךָאנ ;ןלױקסױא ךייא ןלעװ רימ בוא

 י? ןּבױלנ רעזנוא ןופ

 ; טרעפטנעעג ןדיי יד ןּבַאה

 =נוא .ןוטּפָא טליוו ריא סָאװ דלַאּב טוט ןוא טינ ךיז טמַאז,
 לָאו רע ;דרע ןוא למיה רעּביא רַאה רעקיצניײא רעד זיא טָאג רעז
 ףיא טקישעג ,רעניד סטָאנ רַאנ טייז ריא ןוא !דסח זנוא טימ ןוט
 . עכלעוַא ,םיעשר עכלעזַא רָאנ םירָאװ }  ןקיליטרַאפ וצ זנוא ,זנוא
 .ןקסּפ ןבעלקערש ןייז ןייז וצ םייקמ סיוא טָאנ טּביילק רעדרעמ
 =נוא טייז ריא ,טעּברַא ענעטלַאשרַאפ ַאזַא ןוט טינ טעוו קידצ ןייק
 טרעװ רעּבירעד טײז ריא ,טנײּפ זנוא טָאה ריא ,םיאנוש ערעז
 םינ סָאד ריא טעװ רעמַאט ןוא ;ףַארטש עטרַאה יד ןריפוצסיוא
 ,"רלַאװ ןופ ןרעּב עדליוו יד---רעניד ערעדנַא ןקישנַא טָאנ טעוו ,ןוט

 =ַאשעג טינ ,ןטכעש ןעמונעג ןקַאוָאק יד ןּבַאה דייר יד ךָאנ
 ןענייז ןדי .עטלַא טינ ,רעדניק טינ ,ןעיורפ טינ ,םענייק טעוועג
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 =עג טינ וליּפַא ןּבָאה יז זַא ,ןגָאלשרעד ױזַא ,ןכַארּבעג ױזַא ןעוועג

 ,תוטיחש עטשרע יד ייּב ןעוועג זיא סָאד ,ןגעקטנַא ןלעטש ךיז טווּורּפ

 םוצ ןוא ,דנַאטשרעדיװ ַא טננענַאּב םיחצור יד ןיוש ןּבָאה רעטעּפש

 יב טבַאלש רעד ןיא ,טפמעקעג ןיוש טָאה המחלמ רעד ןופ ףוס

 .ןַאמ טנוױט ןופ גנולײטּפָא עשידיי ַא ,עקשטעטסערעּב

 =רעד תוישעמ-םקלָאפ יד ןוא רעדיל-סקלָאפ רענַיַארקוא יד

 :שינעכַאלּפָא טימ בור סָאד רעּבַא ,ןעיירעדרעמ ןגעוו ךיוא ןלייצ

 רָאנ יװ .םיא טרעטיצ ךיוּב רעד ןוא עּבײל דיי רעד טפיול טָא;

 .ץרַאה שידײ ןייז ןעמעלק םיא טמענ ,לוש רעד ףיוא קוק ַא טינ רע

 ןעמ ןעק םערָא ןרעטא !לוש עטרעיומעג ַא ,רע טנָאז ,לוש יד

 םעוו ןעמ ,ןטלַאהַאּב טינ ךיד ןעמ ןעק ענעשעק ןיא ,ןעמענ טינ ךיד

 ."טרָא ןקידרעוומוא ןַא ףיוא ןקַאזָאק יד וצ ןּבענקעװַא ןוומ ךיד

 ענַיַארקוא ץנַאג רעּביא ןעגנַאגעגמוא ןענייז רעדרעמ תונחמ

 ןוא .תופּתושב ןרעטַאפ יד טימ טעװעּבַארעג ןוא טולּב ןסָאנעג

 טקיטסעפעגנייא ,ןבל=הדש ןּבעל ןענַאטשעג לײװרעד זיא יקצינלעמכ

 =רעטנוא ךרוד טייצ ןעניוועגוצסיוא טכוזעג ןוא ךיז טקרַאטשעג ןוא

 ,ןעגנולדנַאה

5 

 ,ווָארימענ ןופ הרזג יד

 ןוָאל רימ ןלעװ ווָארימענ טָאטש רעד ןיא הטיחש רעד ןגעוו

 =םטָאנ ,רערָאלק ,רעכַאּפניײא ןייז טימ ,ןרעװָאנַאה עטנ:ןתנ יר ןדייר

 .ךַארּפש רעקיטכרַאּפ
 ;ױזַא םיא ייּב ךיז טנעיײל לטיּפַאק סָאד

 =נייא ךיז ןּבָאה ווָארימענ ןיא זַא ,טרעהרעד טָאה לעמכ ןעוו

 ,רעּבליז ןוא דלָאנ ליפ ךיז טימ ןּבָאה יז ןוא ןדיי ליפ טלמַאזעג

 -טלע רעד ,רענלעז ענייז ןופ גנולײטּפָא ןַא ןיהַא טקישעג רע טאה

 רעוש ןַאמ 600 ךיז טימ ןעמונעג טָאה גנולײטּפָא רעד ןופ רעטס

 =וצ ןקַאזָאק יד ןענייז ןוויס ןיא געט קיצנַאװצ ,ןשטנעמ עטנּפַאװַאּב

 | ,טָאמש רעד וצ טנעַאנ ןעמוקענ

 ,לײח ןָא טמוק םע ןַא ,סנטייוורעדנופ ןעזענ ןּבָאה ןדיי יד
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 ,טםואוועג טינ ןּבַאה יז רָאנ ,ןקָארשענ יז ןיא ץרַאה סָאד ךיז טָאה
 ײז ןּבַאה ןגעװטסעדנופ .ןקַאזָאק רעדָא ןקַאילָאּפ סָאד ןענייז יצ
 מימ ,רעדניק ןוא רעּבײװ ערעײז טימ ןעמונעגנעמַאוצ עלַא ךיז
 ךיז ןּבַאה ןוא גנוטסעפ ןיא ןײרַא ןענייז ,דלָאג ןוא רעּבליז רעײז
 ךיז ןּבַאה ןקַאזָאק יד ,ןטלַאה וצ המחלמ ידּכ ,ןסָאלשרַאּפ ןטרָאד
 רעדנַא ןייק ןוא ,ןקַאילַאּפ יד יו ױזַא טקנוּפ םענָאפ טכַאמענבָאנ
 =ַארּפ יד .ןעוועג טינ ןיא יז ןשיווצ דיישרעטנוא רעטסקינײװסיױא
 רַאנ ,טײקשלַאפ רעד ןגעוו טסואוועג ןּבָאה טײלטָאטש ענװַאלסַאװ
 ןרעױט יד טנפע,, :גנוטסעפ ןיא סָאװ ןדיי יד וצ ןפורעג ןּבָאה יז
 ןופ ךייא ןפלעה ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןלױּפ ןופ קלָאפ םעד רַאפ
 ןּבַאה רעיױמ רעיומ ףיוא ןענַאטשעג ןענײז סָאװ ןריי יד ,"?טנייפ ע-עייא
 =עג ײו ןבָאה ,עשיליוּפ יד וצ ןכילגעג ןענייז םענַאפ יד זַא ,ןעזעג
 יד טנפעענפיוא ײז ןּבָאה ,תמא ןגָאז טײלטַאטש יד זַא ,טניימ
 ,ןרעיוט

 יד טימ ןקַאזָאק יד ןײרַא ןענייז ,ןעשעג ויא סָאד רַאנ יו
 טַאהענ ךיוא ןּבַאה טײלטַאטש יד .טנַאה ןיא ןדרעוװש עקנַאלּב
 -- םנקעטש טימ ןעוועג ןענייז לייט ;רעסעמרעקַא .,ןזיּפש ,ןררעווש

 =עג ןענייז ךעלריימ ןוא ןעיורפ .ןדיי ליפ טגנערּבעגמוא יז ןּבַאה
 ןעגנורּפשעגנײרַא ןענייז ךעלדיימ ןוא ןעיורפ לייט .ןרָאװענ טקינײּפ
 ןלָאז םילרע יד ידּכ ,גנוטסעפ ןּבעל סָאװ ,ןּבָארג:רעסַאװ םעד ןיא
 ,רעסַאװ ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענייז יז ,ןקיניײרמוארַאפ םינ ײז

 רעפַאװ ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא ךיוא ןענייז ןליּבסנַאמ ךס ַא
 ןענייז יז וַא ,טניײמעג ןיוש ןּבַָאה יײז .ןעמיווש טוָאלעג ךיז ןוא
 ןעמואוושענכָאנ יז ןענייז םינווי יד רָאנ ,םױט ןופ ןרָאװעג לוצינ
 =נַא ,רעסַאװ ןיא יז טענרהעג ןוא רעסעמרעקַא ןוא . ןדרעווש טימ
 יײז ןוא ןדיי עקידנעמיווש יד ףיוא ןסקיּב ןופ ןסָאשענ ןּבַאה ערעד
 יד ןופ טולּב םענופ ןרָאװעג טיר ןיא רעסַאװ םָאד ,טעגרהרעד
 ,םיגורה

 ןואנה ןעמָאנ ןטימ הבישי=שאר ַא טָאטש ןיא ןעוועג זיא סע
 טנעקעג טָאה רע ,ל"ז רועילא יר ןואנ םענופ ןוז ַא ,לכימ?לאיחי 'ר
 תומכח עלַא ןיא רָאלק ןעוועג זיא ןוא קינײװסיױא ףיוא הרוּת ץנַאנ
 טגָאועג רע טָאה הרוג רעד רַאפ תּבש םעד ,טלעװ רעד ןופ



 =* יי: יב ניו"
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 הלילח טעװ אנוש רעד ּבױא זַא ,קלָאּפ סָאד טנרָאװעג ןוא השדד ַא
 :עקײלרַאּפ טינ ןוא םשה:שודיק ףיוא ןּבעגּפַא ךיז יז ןלָאז ,ןעמוק
 ,ןַאמעג ױזַא טָאה קלָאּפ עקילײה סָאד .הנומא רעייז ןענ

 וצ רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא ךיוא ןיא ןײלַא ןואנ רעד
 טלָאװעג םיא ןוא ןווי ַא רענייא טּפַאכעג םיא טָאה ,ךיז ןעװעטַאר
 ,ןּבעל ןוָאל םיא לָאז רע ,ןטעּבעג ןואנ רעד םיא טָאה ,ןענעגרה
 .עג םיא טָאה ןווי רעד ,רעּבליז ןוא דלָאנ ליפ ןּבעג םיא רע טעװ
 וצ וױה ןייז ןיא טריפענקעוַא םיא טָאה ןואג רעד ןוא ,טגלָאּפ
 טָאה ,ןטלַאהַאּב ןגעלעג זיא רעּבליז ןוא דלָאג ןייז ואוו ,טרָא םעד
 ;ומ ןייז טימ קעװּמ ןואג רעד זיא ,ןּבעל ןזָאלעג םיא קַאזָאק רעד
 ןיב טכַאנ עצנַאג יד בוטש ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ײז ןוא רעט
 .ןענינַאּב

 ,רעוײה יד ןיא ןכוז ןעמונענ םינװי יד ןּבָאה ןגרָאמ ףיוא
 ןַיז טימ ןואג רעד זיא ,דיי ַא םעּפע ןטלַאהַאּב טינ ןטרָאד זיא יצ
 ײז ןעמ טעװ רעמָאט ןזַא ידּכ ,םלוע:תיּב ןפיוא ןפָאלטנַא רעטומ
 וצ ןעמוק יז ןלעװ ,םלוע-תיּב ןפיוא ןּביילּב יז ןלָאז ,ןענעגרה
 םיא ןיא ,דלעפ םוצ טנעָאנ ןעװעג ןיוש ויא רע תעשּב .הרובק
 ןקעטש ַא טימ ,רעטסוש ַא ,טײלטָאטש יד ןופ ןווי ַא ןפָאלעגכַאנ
 ,ןדנואוו טכַאמעגנָא םיא ןוא ןואנ םעד ןנָאלשעג טָאה רע .טנַאה ןיא
 ןענעגרה ױ לָאז רע ,ןווי םייּב ןטעּבעג רעטומ םנואג םעד טָאה
 .טָאה ןוא ריא וצ טרעהעגוצ טינ ךיז טָאה רע .ןז םעד טָאטשנַא
 ךיו לָאי טָאג ,רעטומ יד ךָאנרעד ,ןואנ םעד רעירפ טננערבעגמוא
 םעד טָאה הנירה רעד ךָאנ נעט יירד .טולּב רעײז רַאפ ןענעכער
 ,רעמרע עלַא יד ןיא םירָאװ ,הרובק וצ טכַארּבעג יז ּבײװ םנואְג
 ןטסערג םוצ ןעיורפ יד ןעמ טָאה ,תורזנ יד ןעוועג ןענייז'ם ואוו
 ןעמ טָאה עקנַארק א רֶעדָא עטלַא ןַא רָאנ ,ןבעל טוָאלעג ליײט-
 ,טײטעג

 ,ענייש ַא רעײז ,הלותּב ַא ןעגנַאפעג טָאה קַאזַאק ַא רענייא
 ןעמענ טלָאװעג יז טָאה רע .החּפשמ רעכייר ןוא רעקידסוחי ַא ןופ
 םיא יז טָאה ריא וצ ןעמוקעג זיא רע רעדייא .זיא . ,יורפ ַא רַאֿפ
 רעוועג ןייק זַא ,הלוגס ַאזַא ןכַאמ ןעק יז ;טײקשלַאפ טימ טגָאזעג
 וטסּביולג רעמָאט :םיא וצ טגָאזעג טָאה יז ןוא ,ןעמענ טינ יז םעוו

 (4 ךיירגייוו .מ
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 םינ רימ םע טעוװ ,רימ ןיא םיוא םיש :ווּורּפ ַא ןכַאמ וטמנעק ,טינ
 ,תמא טגָאז יז זַא ,טנײמעג טָאה ,קַאוָאק רעד ,ןַאמ ריא .ןמַאש
 ש) ןלַאפעגרערינַא זיא יז ןוא ,תומימּתּב ריא ןיא ןסָאשענסױא רע טָאה
 0 לָאו ױנ רעד ידּכ ,םשה:שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא יז ,עטיוט ַא
 .טולּב ריא רַאפ ןענעכער ךיז לָאז טָאנ .ןקיניירמוארַאפ טינ יז לָאז

 ,רענייש ַא רעײז הלותּב ַא טימ ןפָאלרַאפ ךיז טָאה ךָאנ
 // וצ טנַאוענ טָאה יז .ױרפ ַא רַאפ ןעמונעג יז טָאה קַאזָאק ַא סָאװ
 0  סָאװ ,זױהטעּבעג רעיו ןיא ןישודק ןּבעג ריא לָאז רע וַא ,םיא
 0: טריפעג ןוא ןוטענ ּבילוצ ריא טָאה רע ,קירּב רעד רעטנוא טייטש
 /  ןעמוקעג זיא יז רָאנ יװ ,רעריילק עבעלגיניק ןיא הּפוח רעד וצ יז

 2 =נורטרעד ןוא רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא יז זיא קירּב רעד ףיוא

 /  ריא רַאפ ןענעכער ךיז לָאז טָאג ,םשהשודיק ףױא ןרָאװעג ןעק

 יי ,טולּב

 0 ּסָאד ןעק ןעמ סָאװ ןעשעג טרָאד זיא םנױזַא ךָאנ ןוא ךָאנ

 6 =רעד ןוא עטעגרהרעד עלַא ןופ לָאצ יד ,ןלייצרעדסיוא טינ רָאנ
 אי ןענייז יז .תושפנ טנזױט םקעז ךרעל זיא וװַארימענ ןיא ענעקנורמ
 / עג ּבָאה ךיא יװ ,תונשמ תותימ עלַא טימ ןרָאװעג טכַארּבענמוא
 אי / =יו סָאװ יד ןוא .טולּב רעײז רַאּפ ןענעכער ךיז לָאז טָאנ ,ןּבירש

 ןייק ןּפָאלטנַא ןענייז וװַארימענ ןיא דרעוװש ןופ ןרָאװענ ןענורטנַא ןענ
 / / . רַָאנ טָאמש רעד רעטניה ןעװעג ןיא טרָאד םירָאװ ,ןישטלוט

 שי ,גנוטסעפ עקרַאטש ַא

 66 ןישמלומ ןופ הרזג יד

 +ןדיי טנזױט עכעלטע ןעמוקעגמוא ןענייז ןישטלוט ןיא ךיוא
 ןופ ץיּפש רעד ןיא סָאװ ,ןקַאזָאק ערנַאּב ַא טעוועדליװעג טָאה ָאד
 0 =קיטשרַאדטולּב רעד ,סָאנעווירק םיסקַאמ ןענאטשעג זיא ריא
 / גָאט ןקיטנײה ויּב ךָאנ .רעפלעהטימ עלַא םיקצינלעמכ ןופ רעטס
 ןייז ןרעה יז ןעוו ,טרעטיצעצ ןדיי רענילָאװ ןוא רעילָאדַאּפ ןרעוו
 =ַאמ=ףושיּכ ַא זיא רע זַא ,טסעומשעג ןּבָאה רעננעהנָא ענייז ,ןעמָאנ
 .ליוק ןייק טינ טמענ םיא סָאװ ,רעכ
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 ןעווענ ןענייז ,עטנ:ןתנ יר םלייצרעד ,ןישטלוט גנוטסעפ ןיא
 ןענייז ךיוא .ןציצכַאילש עשילוּפ יד ןופ ןדלעה עקרַאטש ןַאמ 0
 ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ ןוא ,ןדיי 2000 יײּב ןעמוקעגפיונוצ טרָאד ךיז
 ןוא ןריי יד ןּבָאה ,המחלמ ןיא עטינעג ,ןדלעה עקרַאטש ןעוועג
 ןפלעה לָאז ןרעדנַא םעד רענייא זַא ,דנוּב ַא ןסָאלשעג ןקַאילַאּפ
 ןעמ זַא ,ןריואוושענוצ ךיז טָאה ןעמ ןוא ,םיאנוש יד טימ ךיז ןגָאלש
 ,ןטייווצ ןיא רענייא ןשלעפ טינ טעוו

 יד ןוא ,גנוטסעפ יד טרעכיזרַאפ קרַאמש רעייז טָאה ןעמ
 רעױמ רעד ףױא .,רעװעג ײלרעלַא טימ טנּפַאװַאּב ךיז ןּכָאה ןדיי
 רעדעי ןוא ,ןדיי יד ןוא ןציצכַאילש יד טלעטשעגנקעװַא ךיז ןּבַאה
 גנוטסעפ רעד וצ רעטנעענ ןעמיקעגוצ ןענייז ןקַאזָאק יד סָאװ לָאמ
 םינווי ךסַא ,ןליוק טימ ןוא ןלייפ טימ ייז ףיוא ןסָאשעג ןעמ טָאה
 ,ןדי יד רַאּפ ןפיול ןעמונעג ןּבַאה ןקַאזָאק יד .ןעמוקעגמוא ןענײז
 ןוא ןפַאלעגכַאנ יז ןענייז ןוא טקרַאטשעג ךיז ןּבַאה ןדיי יד ןוא
 ,טעגרהעגסיוא ןקַאזָאק רעטרעדנוה ליפ ןּבָאה

 מימ ךָאנ סײנַארעּביא ןּבילקענּפױא ךיז ןּכָאה ןקַאָאק יד
 ןצ ידּכ ,רעכערּברעױמ ַא ןריפ וצ טכַארּבעג ןוא לײח ןרעסערג ַא
 רעגייטש רעייז יו ,ןּביוהעגפיוא יז ןּבָאה ייּברעד ,רעױמ יד ןרעיוּב

 רעיומ רעד ףיוא ןעווענ ןענייז סָאװ יד .יירשעג םיורג ַא ,ןעוועג זיא
 ,ןקָארשרעד רעייז ךיז ײז ןּבַָאה ,תונחמ עפיורג יד ןעזרעד ןּבכַאה

 ןוָאלענוצ טינ ןוא רעטייוו ןסָאשעג יז ןּבָאה ןגעווטסעדנופ רָאנ
 ,רעיױמ רעד וצ אנוש םעד

 ,גלָאּפרע ןָא טייצ עגנַאל ַא טרעיודעג טָאה גנורענַאלַאּב יד יו
 יד וצ ווירּב ַא ןקיש ןלעוו ייז זַא ,טרעלקַאּב ןקַאזָאק יד ךיז ןּבָאה
 ןייא טימ םולש יז ןנײלרָאפ ןוא טָאטש ןיא ןציצכַאילש עשיליופ
 ,ןדיי יד ןופ םננייא עצנַאג סָאד ןּבעגסױרַא ןלָאז יז זַא --- גנידַאּב
 ןעמוקַאּב ןּבָאה ןציצכַאילש עשילוּפ יד ןעוו ,ןָאטעג יז ןּבַאה ױוַא
 ןיא ןוא ,ךַאמּפָא םעד וצ טמיטשעגנייא ףּכית יז ןּבַאה ,ווירּב םעד
 ןרי יד ךָאנ טקישענ ןּבָאה יז .ןסעגרַאפ יז ןּבָאה העובש רעד
 =ענ ןיא םַאד ןעוו .רעווענ םָאד ייז ייּב ןעמונעגוצ ןווא זייווקיצנייא

 םער ןענַאטשרַאפ דלַאּב ערעדנַא יד ןּבָאה ,ןדיי עכעלטע טימ ןעש
 עכעלקערש ַא ןרָאװעג זיא םע ,ןוטּפָא יז ליוו ןעמ סָאװ ,לדניווש
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 =טנַא דלַאװג טימ ןײנסױרַא טלָאװענ טָאה ןעמ ןוא ,גנוגערפיוא
 =דנעש יווא ןּבָאה יז ליײוו ,ייז ןעגנערּבמוא ןוא ןציצכַאילש יד ןגעק
 ,ןעמוקוצמוא טרעשַאּב זיא זנוא ּביוא .,טרָאװ רעײז ןכַארּבעג ךעל
 יד טמערוטשעג ןּבָאה ,םענייאניא זנוא טימ ןּברַאמש יז .ןלָאז ָאמ
 ,טיילסנירק עשידיי

 ןרהא 'ר ןישטלוט ןופ הביש=שאר רעד סױרַא רעּבָא זיא
 :יװַא ײז וצ טגָאועג ןוא לוק ַא ףיוא ןָאטעג יירשעג ַא ןוא

 ןשיװצ תולג ןיא ןעניז רימ !רעדירּב עניימ םיוא שרעה
 =םַאילש יד ףיוא טנַאה ַא ןקערטשסיוא טעוו ריא ּביוא ,רעקלעפ יד

 ײז ןוא ןניניק עכעלטסירק עלַא ןסיװרעד סָאד ךיז ןלעװ ,ןציצ
 ,תולנ ןיא רעדירּב ערעונוא עלַא טימ הלילח ןענעכערּפַא ךיז ןלעוו
 רַאפ ןעמעננָא רימָאל ,למיה ןופ רזנ ַא זיא סָאד בוא ,רעּבירעד
 רעדירּב ערעזנוא רַאֿפ רעסעּב םינ ןענייז רימ ,קסּפ רעזנוא ביל
 םיאנוש יד זַא ,ןּבעג לָאז טָאנ רעקיטכעמלַא רעד ןוא ,ווָארימענ ןיא
 ןעמענצ רָאנ ײז ןלעװ רשפא .זנוא ףױא ןּבָאה תונמחר ןלָאז
 טלַאצעג ַא יו ,גיוא רעזנוא ןופ גנוטסולג יד זיא םע סָאװ גגידצלַא

 : ,תושפנ ערעזנוא רַאּפ
 טָאה ןעמ ןוא ,טנעה יד ןוָאלעגּפָארַא ךיז ןּבָאה ןעמעלַא ייּב

 ןדיי יד ,ןגעקטנַא ךיז ןלעטש וצ ווּורּפ ןייק טכַאמענ טינ רעמ ןיוש
 =רַאפ ןּבַאה יז סָאװ ץלַא גנוטסעפ ןופ ףיוה ןיא טכַארּבעג ןּבָאה
 ןענייז םינוי יד ןוא ,ןרעיוט יד טנפעענ ןעמ סָאה ףּכיּת ,טנַאמ
 העד ,ןקַאילַאּפ יד ןופ רעריּפנָא רעד טָאה ,גנוטסעפ ןיא ןײרַא
 ,ריא טָאה טָא :ןקַאוָאק יד וצ טנָאועג יקסנישטרעוושט םעקוד
 ןעמונעגנעמַאװצ דלַאּב ןּבָאה ןקַאזַאק יד ,טגנַאלרַאפ טָאה ריא סָאװ
 ,סטונ ןוא ּבַאה עשידיי עצנַאג סָאד

 יד ןסייהעג ןוא טנגונַאּב טינ טימרעד רעּבָא ךיז ןּבָאה יז
 ןקַאילַאּפ יד .,ןדיי עלַא שינעגנעפעג ןיא ןעמענ ןלָאז יז ,ןקַאילַאּפ
 ןופ ןּבעל סָאד .ןײלַא ךיז ןעװעטַאר וצ רָאנ יּבַא ,טגלָאפעג ןּבָאה
 רענייק טינ ןוא ןײלַא יז םינ ,רָאה ַא ףױא ןעגנַאהעג זיא ןדיי יד
 ןּבָאה גָאט ןטירד םעד ,ןייז ַײז םימ טעװ סע סָאװ ,טסואוועג טָאה
 =וקעג םײנַארעּביא ןענייז ,םירוסי ןיא טכַארּברַאּפ ױזַא ןדיי יד ןיוש
 =סױרַא לָאז ןעמ ,ןציצכַאילש יד ייּב טרעדָאּפעג ןוא ןקַאזָאק יד ןעמ
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 טימ ןסיײרוצנייא טַאהעג ארומ ןּבָאה ןציצכַאילש יד .ןדיי עלַא ןּבעג
 - -ןלױק םנדיי יד ןָא ןענערּברַאפ ךיז יז ןפרַאד סָאװ --- םינווי יד

 ןדי יד .גנוטסעפ ןופ ןדי עלַא ןסױטשעגסױרַא ףּכיּת יז ןּבָאה
 :נימ ַא ןָא ןוא רעװעג ןָא ,ץרַאה ןכָארּבעצ ַא טימ סױרַא ןענײז
 ןריי יד טרַאּפשרַאֿפ ןּבַאה םינווי יד .ךיז ןקידיײטרַאפ וצ טייקבכעל

 ,ןפױלטנַא ןענעק טינ ןלָאז יז ,ןסָאלשרַאפ טסעּפ יז ןוא דָאס ַא ןיא
 =עג ןענייז יז ןשיווצ ,שינרעטיצ ןיא טרַאװענ ןּבָאה ןדיי יד

 =ענ ןבָאה יז .םייח יר ןוא המלש 'ר ,רזעילא 'ר ,םינואנ יירד ןעוו
 םשה-שודיק ףיוא ןײנ ןלָאז ײז זַא ,קלָאּפ עקילײה סָאד טנרָאװ
 עמש , :טרעפטנעעג עלַא ןּבָאה .הנומא רעיײז ןענעקײלרַאֿפ טינ ןוא
 ןיא רעצרעה ערעײא ןיא יו ױזַא ,דחא 'ה ,וניהלא 'ה ,לארׁשי
 יו טינ רעמ רעצרעה ערעזנוא ןיא זיא ױזַא ,רענייא יו טינ רעמ
 ,"רענייא

 =אק יד ןופ רענייא דָאס ןיא ןײג וצ ןעמוקעג זיא םעדכָאנ
 ןָאטעג יײרשעג ַא ןוא דרע רעד ןיא ןָאפַא טקעטשעגנײרַא ,ןקַאז

 ךיז לָאז ,הנומא ןייז ןענעקײלּפַא ליוו סע רעװ :לוק ןכיוה ַא טימ

 םיא טָאה רענייק .ןּבעל ןּבײלּב רֶע טעװ ,ןָאּפ רעד ןּבעל ןצעזקעװַא
 =ייק ןוא טרוחעגרעּביא טָאד רע טָאה לָאמ יירד ,טרעפשנעעג םינ
 ענפיוא רע טָאה .,טרָאװ ןייק טימ טרעפטנעעגּפָא טינ םיא טָאה רענ
 :ליו עלַא ןסירעגנײרַא ךיז ןּבָאה סע ,דָאס ןופ רעױט םעד טנפע
 תותימ עטסקידהנושמ יד טימ טייטעג ןּבָאה יז ןוא ,ןקַאזָאק עד
 :רעד ירד יד ךױא .תושפנ טנוױט ןּבלַאהרעדנַא ייּב ,ןדיי ךס ַא
 ןעמ טָאה םינּבר ןעצ ,דרעװש ןופ ןלַאפעג ןענייז םינואנ עטנָאמ
 ,הטיפּת ןיא טצעזעגנײרַא ןוא ןטייק ןיא םיפ יד טדימשעג ,ןעמונעג
 ,ןדלינ טנזיױמ ןעצ טימ ןּפיוקסיוא יז ןלעװ ןדיי ןענַאװ זיּב

 רעד וצ המחלמ טימ ןטַארטעגוצ ןקַאזָאק יד ןענייז דנוצַא
 =ענ ךָאד טָאה ריא :ייז וצ םגָאזענ ןציצכַאילש יד ןּבָאה .גנוטסעפ
 ?טרָאװ רעיא ריא טכערּב סָאװרַאּפ ,דנוּב ַא ןנוא טימ ןסָאלש

 ןָאמעג טָאה ריא יװ ױזַא טקנופ, :טרעפטנעענ םינווי יד ןּבָאה -
 ןומ ךיוא רימ ןלעװ ױזַא ,דנוּב םעד ןכַארּבעצ ןוא ןדיי יד טימ
 יד רעּבָא ,ןסיש ןעמונעג ןּבַאה רעיומ ןופ רעסיש יד ."ךייא טימ
 =בַאילש עלַא טעגרהעגסיוא ןּבָאה יז ,ןעוועג רבונ ןּבָאה ןקַאזָאק
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 טנערברַאפ ננוטסעפ יד ןוא םנגייא ץנַאנ רעייז ןעמונעגוצ ,ןציצ
 ,טנורג ןויּב

 ,ןקַאילַאּפ יד ןופ רעריפ רעד טַאהעג טָאה קסּפ ןכעלקערש ַא
 ןעמ טָאה ןגיוא יד ןיא םיא רַאּפ ,יקסנישטרעוושט סעקוד רעד
 ןעועג זיא רע ,רעטכעט ייווצ ענייז ןוא יורפ ןייז טקידלַאװגרַאּפ
  טָאה רע ןלוטש ַא ףיױא ןסעוענ דימּת ןיא ןוא רעקיד ַא רעײז
 רענייא םיא וצ ןעגנַאנעגוצ זיא ,טירט ַא ןלעטש טנעקעג טינ טעמּכ
 ,שטנעמ רעקיציה ַא ,רענלימ ַא ,טכענקּבײל ענעזעוועג ענייז ןופ

 סָאװ, :קווח טימ טנערפעג ןוא לטיה סָאד םיא רַאּפ ןעמונעגּפָארַא
 רעד רע טָאה ךָאנרעד "?טכענק ןייז וצ ןלעפַאּב רַאה רעד טעוו
 ןרעטַאמ ןוא םירעױּפ ענייז ןדניש טגעלפ רע יװ ,ץירּפ םעד טנַאמ
 ,לומש ןייד ןופ ףיוא ייטש : ןָאטעג גָאז ַא ןוא ,טעּברַא ערעווש טימ
 ,ריד רעּביא רעשרעה ַא ןייז ןוא טרָא ןייד ףיוא ןצעז ךיז לעװ ךיא
 =םױא טנעקעג טינ קערש ןוא טיײקרעװש ןופ טָאה טשריפ רעד
 =עגוצ ,לוטש ןופ ןּבעגעג ףרָאװ ַא םיא קַאזָאק רעד טָאה ,ןיימש
 םעד םיא טגעזעגּפָא לעװש ןפיוא ןוא ךיק רעד ויּב םיא טּפעלש
 ",נעז ַא טימ ּפָאק

 ,טכירַאּב ןייז עטנ-ןתנ טקידנע ,ןײלַא ןַאטעג ןּבַאה יז יו ױזַא
 דנוּב םעד ןכָארּבעג ןבָאה יז לייו ,טלַאצַאּב יז טָאנ טָאה יװַא
 ,םעד ןגעוו טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,ןציצכַאילש עלַא ןוא ,ןריי יד טימ
 רעטייוװ ןוא ןָא גָאט םענעי ןופ ןוא .ייז ףיוא טכער :טנַאזעג ןּבָאה
 =רעּביא טינ ןוא ןדיי יד טימ טסעפ ןטלַאהעג ןציצכַאילש יד ןּבַאה
 םיעשר יד שטָאכ ןוא .םיעשר יד ןופ טנעה יד ןיא ײז ןּבעגעג
 טינ ךַאז ןײק יײז טעװ ןעמ זַא ,לָאמ לפיוו ןריואוושעג יז ןּבַאה
 רעמ ןיוש ײז ןקַאילַאּפ יד ןּכָאה ,ןדי יד רָאנ טניימ ןעמ ,ןוט
 ,טּביױלגעג טינ

 המקנ טמענ יקצעווענשיוו

 =ַאּפ רעּביא רעטייו קעװַא רעדרעמ יד ןענייז ןישטמלוט ןופ
 ןקיבלעו םעד טַאהענ ןּבָאה עציניוו ,ווַאלצַארּב ,ינסַארק ,עילָאר
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 ;ןטכָאשעג ןּבַאה יז סָאװ ,ןעוועג גונעג טינ ןקַאזַָאק יד זיא סע ,קסּפ

 ,מאהעג טינ ור ןייק יז רַאפ ךיוא ןּבָאה ענעּברָאטשעג יד וליּפַא
 עבלעזַא ןיא םרעּפרעק עטיוט טליופעג ןּבָאה למיה ןעיירפ ןרעטנוא
 -נָא עטסקיטשרָאדטולּב יד ,הפנמ ַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה םע זַא ,ןפַאמ
 .ָאמ ןוא ןַאיוװָאלַאּפ ,ַאשזנַאה ,ןסָאנעוװירק ץוח ,ןעוועג ןענייז רעריפ
 םנעלפ רע ןעוו זַא ,ןעמ טלייצרעד ןטשרע םעד ןנעו ,ָאקנעזַאר
 ולַאה םייּב ריא רע טגעלפ ,עקשיריי ַא רעדָא עקשיליוּפ ַא ןּפַאכ
 יד ריא ןּבָאה סָאד זַא ,ךָאנרעד ןגָאז ןוא טוה סַאּפ ַא ןעּפַארדּפָארַא
 ,עלעדנעּב טור ַא ןעקנַאשעג ןקַאזַאק

 םייּב ןּבילּבעג ךָאנ ןענייז ייז לפיוו ףיוא ,םיצירּפ עשיליוּפ יד
 ןענייז יז ,דנַאטשרעדיװ ןייק ןנעוו טכַארטעג טינ ןיוש ןּבָאה ,ןּבעל
 ןּבָאה ףמַאק ַא ןריפוצנָא טייקכעלגימ רעד ןיא ,עשרַאװ וצ ןּפָאלעג
 םָאד ןעװעטַאר ןגעוו רָאנ טרעלקעג ןּבָאה יז ; ןעוועג שאימ ךיז יז
 ,רענייא יײז ןשיװצ ןופ ןענַאטשעגּפױא זיא ַאד רַאנ .שפנ עטעקַאנ
 רענעגיא רעײז טימ ןקַאוָאק יד ןלָאצוצּפָא ןסָאלשַאּב טָאה סָאוװ
 .יקצעווענשיוו (הימרי) ימערעי םעקוד רעד ןעוועג זיא סָאד .עּבטמ
 ײַאמָאירַאיװ .ןקַאזָאק יד וצ ןעוועג ךיילג טײקמַאזיורנ ןיא זיא רע
 ענייו ןופ שינעבעדעג סָאד ןוא ,רעניַארקוא יד ןפורעג םיא ןּבָאה
 זַא ,קלָאפ ןופ ןורּכז ןיא טצירקעגנייא ױזַא ךיז טָאה ןעיירעדרעמ
 קערש ַא םױרַא "ַאמָאירַאי , ןעמָאנ רעד טּפור גָאט ןקיטנײה ײּב ךָאנ
 ,ענַיַארקוא ףיוא

 ןוא רענװַאלסַאװַארּפַא ןעועג זיא רעטָאּפ סיקצעווענשיוו
 הע .עטכַאילש (רענַיַארקוא) רעשיסור רעד ןופ טמַאטשעג טָאה

 טָאה ךָאנרעד רָאנ ,רענווַאלסָאװַאדּפ ַא ןעוועג רעירפ ךיוא זיא ןײלַא
 ןטיּבעג טָאה רע ןוא ,עלוש רעשיטַיוזעי ַא ןיא ןּבעגעגּפָא םיא ןעמ
 רע ,רעטסנסיּברַאפ רעד לָאמעלַא זיא דמושמ ןימ .ַאזַא ,עיגילער יד
 טפמעקַאּב ,ןריטסַאנָאמ ןוא םרעטסיולק עשילױטַאק טױּבענ טָאה
 ענייו ןופ יז ןּבירטעג ,גנורעטסײגַאּב םיורנ טימ ענווַאלסָאװַארּפ ידי
 :יא ,ערעייהעגמוא טַאהעג רע טָאה סעקטנַאיַאמ ןוא ,םעקטנָאיַאמ
 רעירפ ךַאנ .עינרעּבוג רעװַאטלַאּפ רעקיטנייה רעד ןיא טּפיױהרעּב
 :םנגעמרַאפ יד ןיא טייקדליו ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע סָאה
 גירק ןיא טײקמַאזיורג ןײז טימ ןוא םינכש ענײז טימ םיכוסכס
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 ּסיקצינלעמכ ןּבױהעגנַא ךיז טָאהיס ןעוו ,רעטציא ,עװקסָאמ ןנעק
 ןוא ןציצכַאילש טנזיוט עכעלטע ןּבילקעגפיוא רע טָאה ,דנַאטשּפױא
 ,ענענַאטשענּפױא יד ןגעק יז טימ סױרַא

 =ענ םיא זיא ןעװענַאש ןופ ,ןּבַאה תונמחר ןופ ףירנַאּב רעד
 רע ואוו ,םיבושי יד ןיא רעצעלּפ עלַא ףיוא ,דמערפ ןצנַאגניא ןעוו
 עטקַאהעגּפָא ןגעלעג ,תוילּת ןענַאטשענ ןענייז ,ןעגנַאנעגכרוד זיא

 =צינלעמכ ןופ םיחולש סקעז םיא וצ ןעמוקעג ןענייז סע ןעוו ,ּפעק
 ףיוא טצעזועג םקעז עלַא רע טָאה ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ ןיק
 דָארנ ןוא ,ןטױט עטסכעלנייּפ יד ןופ רענייא זיא סָאד ,עילַאּפ רעד
 טגעלפ ּפולס ַא וצ ;טּבילַאּב רעייז םיא ייּב ןעוועג זיא לטימ רעד
 ןצעוּפױרַא ןוא (ןקעטש ַא) עילַאּפ עטציּפשרַאפַא ןקיטסעפוצ ןעמ
 יד ךרוד ןדיינשכרוד ךיז טנעלפ ןקעטש רעד ,ןּברק םעד ןיהַא
 =ַאװַארפ רַאּפ .טנרַאפ ןופ ןעמוקסױרַא ךעלדנע ןוא דייווענניא
 טָאה ,טַאהעג טנייפ םרעדנוזַאּב טָאה רע עכלעוו ,םיחלג ענוװַאלט
 ןסײה ײז טנעלפ רע :הנתמ עלעיצעּפס ַא טַאהעג יקצעווענשיוו
 ,רעּבנע ןַא טימ ןניוא יד ןרעיוּבסױא

 הרשּפַא ןגעוו שינערעהוצנַא םיא ןּבעגעג רעצעמע טָאה .רעמַאט
 םנעלפ רע :רעפטנע ןײא רַאנ טַאהעג רע טָאה ;ןקַאזַאק יד טימ
 ,דרעוװש ןייז ףיוא ןזיײװנַא קידנגייווש

 יקצעווענשיו טָאה ,וָארימענ טָאטש רעד ןּבעל קידנעייטש
 רַאּפ גרַאוװנסע ןרעדַאּפ ,טײלטּפױה ענייז ןופ םענייא ןיהַא טקישעגוצ
 יד רַאנ .,דרע ןײז ףױא ןענַאטשעג ויא וַארימענ !רענלעז עניײז
 ַאטינ !ןענַאד ןופ קעװַא; :חילש םעד טרעפטנעעג ןּבַאה רעגריּב
 .ןַאפ ןייד טינ ןענעק רימ !ןקַאילַאּפ ןופ רכז ןייק זנוא ייּב רעמ
 ."ןיקצינלעמכ -- ןַאּפ רעדנַא ןַא רעטציא ןּבָאה רימ

 זיא ,רעפטנע םעד ןיקצעווענשיוו ןּבענעגרעּביא טָאה ןעמ ןעוו
 ןייז טימ וװָארימענ ףיוא קעװַא ןוא טנרַאצרעד קרַאמש ןרָאװעג רע
 ןוא ץיה טימ טקידײטרַאפ ךיז ןּבָאה ןקַאזָאק יד ,הנחמ רעצנַאג
 =םיוא ןעמ טָאה יז ןופ לייט ַא .ןפלַאהעג טינ יז טָאה'פ רָאנ ,ץרַאה
 ןוא םרעלעק יד ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה רענריּב יד ,טעגרהעג
 .טָאטש ןיא ןײרַא זיא ַאמָאירַאי ןוא ,רעמידייּב יד ףיוא
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 רעּבײרש=עירָאטסיה רעשילױּפ ַא טלייצרעד ,טַײלטַאטש יד
 =יצ ןוא רעכעל ערעײז ןופ ןכַארקעגסױרַא ןענייז ,ןטייצ ענעי ןופ
 ,קידלושמוא ןענײז רימ , .רַאה םוצ ןיײנ וצ ןעמוקענ קידנרעמ

 =רַאפ יד ןענייז יז ,ןקַאזָאק ןעווענ ןענייז ָאד ,טרעמָאיעג יז ןּבַאה
 !רעֿפטנע ןקידהּפצוח םעד חילש ןייד ןּבעגעג סָאד ןּבַאה ייז ,רעמעד
 ײָו טסגנַאלרַאפ וד סָאװ ןוט ןלעװ רימ ! זנוא ףיוא ךיז םערַאּברעד

 =שיוו ןָאטעג ײרשעגַא טָאה *! רימ טגנַאלרעד עקידלוש יד,

 =ַאנ יד ןּביײלקפיוא ךיז לָאז ןגרַאמ ףיוא זַא ,ןסייהעג ןוא יקצעווענ
 ןוא ןבעל רעייז רָאפ טַאהעג ארומ ןּכָאה טײלטַאטש יד ,טָאטש עצ
 =פָא יז טימ ךיז טָאה יקצעווענשיו ,ןשטנעמ ךס ַא ףיוא ןזיװעגנַא
 =עג טָאה רע .טנװנַאּב טינ ךיז רע טָאה טימרעד רעּבַא ,טנכערעג
 דשה רעטסדנימ רעד ןלַאפעג רָאנ זיא סע ןעמעוו ףיוא טקיניײּפ
 =עג ,ןגױא ןסירעג טָאה ןעמ .ןעזנייא ןייז טול ,דשח ןַָא רַאנ ןוא
 ,עילַאּפ רעד ףיוא טצעזעג ,ןעײווצ ןיא טייהרעקידעּבעל ןטלַאּפש
 ,םירוסי עניווַא טרעלקעגסיוא טָאה ןעמ .רעסַאװ עקידוז טימ ןסַאנַאב
 ןטלָא רענידנצענ יד וליפַא םָאװ ,רעּבײרש-עירָאטסיה רעד טגָאז
 ײּברעד ןענַאטשעג זיא יקצעווענשיוו .,ןטכַארטוצ טנעקעג טינ סנױזַא
 ײז וַא ,ןריּפש ןלָאז יז ,יװַא יז טקינײּפ, ,טַאהענ האנה ןוא
 ,ןעירשעג רע טָאה ,יןּברַאטש

 ןוא ןּבעל םייּב ןוָאלעג רע טָאה טײלטַאטש עקירעּביא יד
 טָאטש ןופ סױרַא זיא רע רַאנ יו רעּבָא ,הנחמ ןייז טימ קעװַא זיא
 ןוא ,טייל סיקצינלעמכ טימ ןעננּויצַאּב טּפינקעגנַא קירוצ יז ןּבַאה
 לסיּב סָאד .ןקַאוַאק יײנסָארװפ טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא ןענייזיס

 טעליוקעגסיוא ןענייז ןזָאלעגרעּביא ןּבָאה ןקַאילַאּפ יד סָאװ רענלעז
 טָאמש רעד רעּביא רַאה ןרָאװעג קירוצ זיא יקצינלעמכ .,ןרָאװעג
 ,ןָאטעג ײרשעגַא רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה יקצעווענשיוו יו
 סָאד טָאה טלעװ יד יו ,ױזַא טָאטש יד ןפַארטשַאּכ םעו רע זַא
 =סנירק רעד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא רע רַאנ ,ןעזעג טינ ךָאנ
 ןרעקמוא טנעקעג טינ ןיוש ךיז טָאה ןוא ואוװשרעדנַא ץעגרע עגַאל
 ,ןטנגעג ענעי ןיא

 יד וצ האנש יד ;טונ טלדנַאהַאּב יקצעווענשיוו טָאה ןדיי

 שביירש רעװַאנַאה ,לארשי-בהוא ןַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ןקַאזָאק
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 =ענ ביל רעײז טָאה ,ל"ז ,יקצעווענשיו סעקוד רעד  :םיא ןנעוו
 =טימ םיא טימ ןענייז ,עטיל ןייק ןעננַאגעג ויא רע ןעוו ,ןדיי טָאה

 טָאה רע ,ןדניזעג ערעייז טימ םיטַאּבעלַאּב עשידיי 5000 ייּב ןפָאלעג
 טכַארּבעג יײז טָאה רע ןענַאװ ויּב ,ןפוא ןטסעּב ןּפיוא טיהעגּפָא יז

 רע טָאה ,ןטניה ןופ הנּכס ַא ןעועג ויא ,טרָא םענעשטנואוועג םוצ

 טריּפשרעד ןעמ טָאה ;ןעמעלַא רַאפ םיורָאּפ ןײג ןדיי ןסייהעג

 ,לייח םעד רעטניה ןיינ ןדַי ןסייהעג רע טָאה ,טנרַאפ ןופ הנּכפ ַא
 .ןקידײטרַאּפ ייז ןלָאז רענלעז יד ידּכ

 בי

 תוטיחש עקידרעמייוו יד

  ןקַאוָאק םיקצינלעמב סָאװ ,תונוּברוה עלַא ןלייצרעדסיוא

 תוטיחש עלַא ןלײצרעּביא וליּפַא ;ךעלגיממוא זיא ,טכַאמעגנָא ןּבָאה
 רימָאל ץנַאט-םירש םעד ןופ ןטנעמָאמ עכעלטע רָאנ .טינ ןעמ ןעק
 ,ןענַאמרעד ךָאנ

 טקידיײטרַאפ שידלעה ךיז ןּבָאה ענָא לָא ּפ לטעטש םעד ןיא
 ןּבָאה ןקַאָאק יד .ןדיי טנויוט ףלעווצ ןוא ןקַאילָאּפ טנזיוט ייווצ
 =רַאֹפ טקישעג ןוא ןישטלוט ןופ ליּפש יד ןרזחרעּביא טווּורּפעג
 ןכַאמ ליו ןעמ ּבױא ,ןדיי יד ןּבעגסױרַא יז לָאז ןעמ זַא ,ןגייל
 ;רילסקלַאפ עשיניַארקוא סָאד טליײצרעד ,ןציצכַאילש יד רָאנ ,םולש
 :טרעפטנעעג ןּבָאה

 ,,ןטייווצ ןפיוא רענייא ןניל ןלָאז רימ שטָאכ
 .ןבעגסױרַא םינ ריד רימ ןענעק ןרַאדנערַא עשידיי יד רָאנ
 יד -- רעפלעהטימ ערעדנַא ןענופעג רעּבָא ןּבַאה ןקַאזָאק יד

 רעשיליוּפ רעד רעטנוא טפמעקענ ןּבָאה סָאװ ,םירעיוּפ רענַיַארקוא
 ןקַאזָאק יד .,ןלַאפעג ענָאלַאּפ זיא טַאררַאפ רעייז ךרוד ,עדנַאמַאק
 =ביל ךָאד ןענייז רימ ;דיײר ענױזַא טימ ייז וצ טדנעוועג ךיז ןּבָאה
 ןיא ?ונוא ןנעק םענַאּפ יד ריא טפלעה סָאװ ךָאנ! ,רעדירּב עכעל
 ?עקיבױלג-שרעדנַא יד רעדייא ,ונוא ןעניד וצ רעסעּב טינ ןעד
 ךפ ַא ,טָאטש ןיא ןקַאזָאק יד ןוָאלעגנײרַא דלַאּב םירעױוּפ יד ןּבַאה
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 ןיא ןסעועג ןענייז יז ואוו ,שרדמ-תיּב ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ןדיי

 ,ןרמש טוָאלעג ךיז ןּבָאה טרעדנוה עכעלטע .,ןעלטיק ןוא םיתילט

 .ןרעטָאט יד וצ ןלַאפעגנײרַא ןענייז טרעדנוה עכעלטע
 טָאה טנעה םרעדרעמ יד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה סע רעוו

 ןעמ זיא םורַא טייצ ַא ןיא רָאנ ,רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאּבסױא ךיז

 ןעמ וַא ,טריּפשעג טָאה ןעמ שטָאכ ,םיבושי יד ןיא קירוצ ןעמוקעג }

 רעטרעװ יד טנַאמרעד ךיז טָאה ןעמ .טױט ןרעכיז ַא ףיוא טייג

 ןופ ןעמוקמוא רעדיײא ,דרעװש ןופ ןעמוקמוא רעסעּב :הכיא ןופ

 ,רעגנוה
 =עמ ,ץערָאק ,ליהיווו ,ןיטנַאטסנָאק-טלַא ,ערטסָא ,ווַאלסַאז

 ןענייו ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא רַאּב ,שטירעז

 ןוא עילָאדַאּפ ןופ ,ןרָאװעג טעליוקענםיוא ןוא טרעמשעצ ,טּבױרעצ

 ןוא עטיל ןײק :רעטיײוװ טײרּפשרַאפ רעייפ סָאד ךיז טָאה ןילַאװ

 ןופ ןלױּפ-ןיױרק ןוא עיצילַאג ןײק ,טייז ןייא ןופ דנַאלסודסײװ

 װַאגינרעשט ןיא ,ּבודָארַאטס ןיא ,עלמַאה ןיא ,טייז רעמייווצ רעד

 ןופ ,קסניּפ ןופ ,קצולס ןופ ,ןדיי רעטנזױט ןעמוקעגמוא ןענייז

 רעד ןיהואוו ,ענליוו ןוא ענדָארג ןײק ןפַאלעג ןעמ זיא קסירּב

 ,ןלױּפ-ןיורק ןײק ןּפָאלענ ןענײז ערעדנַא ךָאנ .טכיירגרעד טינ טָאה אנוש

 =ערנ=השּבי ןרעּביא רעדָא !גיצנַאד ןייק לסייוו רעד טימ טרָאד ןופ

 ,רעטייוו ןוא דנַאלשטייד ןייק ץענ
 ףיוא טגָאיעגנָא ןקַאזָאק יד ןּבָאה קסניּפ טָאמש רעד רעטנוא

 טימ ןפָאלעגטימ ןענײו סָאװ ,םנגָאװ רעטרעדנוה ליפ רעדלעפ יד

 סָאד ןוא טכַארּבעגמוא ןעמעלַא טָאה ןעמ ;םמונ ןוא ןשטנעמ

 =וד רעד ןעוועג םקונ ךיז טָאה קסניפ רַאפ רָאנ ,טּבױרעג םננייא
 עכעלטע טימ טָאטש יד טרענעלַאּב טָאה רע ,ליװיזדַאר םעק

 יר ;ןטײז ריפ עלַא ןופ יז ןדנוצעגרעשנוא ןוא ןקַאילַאּפ טנזיוש ו

 ןעמ טָאה ךעלפיש ףיוא ןפױלטנַא טלָאװעג ןּבָאה סָאװ ןקַאוָאק א

 ,טָאטש ןיא ןרָאװעג טנערּברַאּפ ןענייז לייט ,טענרהעג :

 יקסּפ ןרעטיּב ַא טַאהעג ךיוא ןקַאזָאק יד ןּבָאה קצולס ןיא

 ליפ ךיז ןעניפעג טָאטש ןיא ןַא ,ןגָאז טקישעג יז טָאד ןעמ

 .טסולעג ץרַאה רעייז סָאװ ןעמענ ןוא ןעמוק יז ןלָאז ;ןדיי עבייר

 ךיז ןּבָאה עלַא ,ןעװעג טינ ןדיי ןייק ןיוש ןענייז ןתמא רעד ןיא
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 .טנעַאנ ןעמוקענוצ ןענייז ןקַאזָאק יד רָאנ יו ,ןפָאלעצ טַאהעג ןיוש
 רעױמ רעד ןופ ןסיש ןעמונעג יז ףיוא ןעמ טָאה ,טָאטש רעד וצ
 ןּבָאה יז ןעוו ;עטױט ןלַאפעג ןענייז יז ןופ ךס ַא זַא יױזַא ,ּפָארַא
 ךָאנ טכַארּבענמוא ןוא טגָאיענכַאנ ײז ןעמ טָאה ,ןפיול ןעמונעג
 ,ייז ןופ ליפ

 רעּביא ןטסירק , ,םידדצ עדייּב טעוועדליוװעג ןּבָאה ױװַא
 ןַאטענּפָא ןּבָאה ,םייצ רענעי ןיא רענייא ןּבירשענ טָאה ,ןטסירק
 =ניק ןטלַאװ ןרעטַאט ןוא ןקרעט סָאװ ,ןכַאז עכעלקערש עבלעוַא
 ."ןָאטעג טינ לָאמ

 ךיז ןּבָאה עידעגַארט רעד ןוֿפ ןענױשרַאּפ-טּפױה יד םורַא
 -טּפיוה-רעדרעמ םיקצינלעמכ ןשיווצ .,עצנַאנ םעדנעגעל טּבעװעגסױא
 =אנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,רענייא ,ןעמ טגָאז ,ןעוועג זיא טייל
 ךורקס ַא טימ רעּביא ןעמ טינ םיא ןגעוו ,ײקַאינוּב רעקיצערק, :  ןעמ
 ןענַאמשעגּפױא זיא סָאװ ,תמ ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ּביײל ןרעּביא
 רע טָאה קיניײװסיױא ןופ ,שישטנעמ ןעוועג זיא םינּפ ןייז .רֹבּק ןופ
 םיא טָאה סע רעװ רָאנ ,רָאי ץנַאנַא ןופ שטנעמַא יװ ןעזעגסיוא
 רעמ ךיז ףיוא טָאה רע זַא ,טסואוועג טָאה רעד ,ןטעקַאנ ַא ןעזעג
 ןוא דַאּכ ןיא ןעננַאגעג רע זיא שרוח עלַא ,רענייּב עטלױֿפרַאפ טינ
 ,טענרהעג םיא רע טָאה םעדכַאנ ;קַאזָאק ַא ךיז טימ ןעמונעגטימ
 ,רוס םעד ןגעוו ןרעוו ריואווענ טינ לָאז רענייק ידּכ

 ףיוא ןלַאפעגסױא םיא טימ ןײנוצטימ לרוג רעד זיא לָאמניײא
 רע טָאה .ןירעכַאמ-ףושיּכ ַא ןעוועג זיא רעטומ ןייז סָאװ ,קַאזָאק ַא
 םיא טָאה יז ,ןעװעטַאר םיא לָאז יז ,רעטומ רעד ייּב ןטעּבעג ךיז
 ריא ןופ ךלימ ףיוא ןקַאּבעגסױא טָאה יז סָאװ ,ןכוק ַא ןּבענעגטימ
 .ןקַאינוּב ןּבעגעג ןרַאּב ןכַאנ םָאד טָאה קַאזָאק רעד ןוא ,טסורּב
 =עג שינעעורַאפ סָאד טָאה ,ןסענעגפיוא סָאד טָאה רע יו םעדכָאנ
 =פִא ךיז טָאה רע ,טקורעגרעטנוא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ךיז טּפַאכ
 =עג ןּבָאה רימ לייוו ,טיוט ןופ טעװעטַארעג ךיז טסָאה , : ןפורעג
 ןרָאװעג ךיא ןיּב טימרעד ןוא ,טסורּב רעקיּבלעז רעד ןופ ןסָאנ
 =ענרעּבירַא זיא קַאזָאק רעד ,ײ|ּברַאטש זומ ךיא רָאנ .רעדורּב ןייד
 =רע רעד ןיא ןוא ,גנידצלַא יז םליײצרעד ,ןקַאילַאּפ יד וצ ןפָאל
 .ןלַאפעג קַאינוּב זיא טכַאלש רעטש
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 =ערק ןשיװצ .ןילָאוו ןיא שינעכערעג ןייז טבעל טנייה ךָאנ |
 ,לגרעּב ַא ןעמ טוי ,עברעוו לשעטש םעד ןּבעל ,ענּבוד ןוא ץינעמ
 םלוע ןשיװצ .קַאינוּב רעד טָא ןּבָארגַאּב ןייז לָאז ןטרַאד סָאװ
 עוייּב לגרעּב םעד םורַא םוא ןּבעװש טנייה זיִּב זַא ,ןעמ טלמומ
 ,תוחור

 רי

 הלּפמ עשיליוּפ עיינ ַא

 םייס רעד עשרַאװ ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא 1648 ינוי ןיא
 =עגנָא דלַאּב ןטרָאד טָאה ןעמ  .גיניק םעיינ ַא ןּביילקוצסױא ףיוא
 טאה יקצינלעמכ .,דנַאטשּפױא ןשיקַאזָאק םעד ןגעוו ןדייר ןּבױה
 ;יװַא טהנעטעג ןּבָאה יז ןוא ,םיחולש ענייז טקישעגוצ ךיוא

 וצ טלעג ןּבעגעג ונוא טָאה ןײלַא ווַאלפידַאלװ גיניק רעד, :
 ןוא ןקירד ןעמונעג דלַאּב זנוא ןּבַאה סענַאּפ יד ןוא ,ךעלּפיש ןעיוּב
 ןטרעפוק עצנַאג גיניק םוצ ןעגנערּב טנַאקעג ןטלָאװ רימ ,ןקיטש
 ;גיניק םעד טינ ךָאד טרעה ךייא ייּב רענייק רַאנ ,םעגַאלקנָא טימ
 =נוא ןלעוּפסױא ןלַאו רימ זַא ,הצע ןַא ןּבעגעג ונוא ןײלַא רע טָאה
 =ניא ןקַאזָאק יד ןענייז םצעּב רָאנ ,"דרעוװש רעד טימ טייהיירפ רעז
 ,הכולמ רעשילוּפ רעד יירטעג ןצנַאנ

 =נםיוו טינ ךיז טכַאמעג ,יקצינלעמכ טרערעג טָאה רייר עניוװַא
 ןַא טכַאמעג רע טָאה יצ .ןעמוקעגרָאפ זיא םע סָאװ ץלַא ןופ קיד
 ?טריפ רע ןיהואוו טסואוועג םינ עקַאט רעדָא לעטשנַא

 ,ויא רענײטש רעד יו ,זיא םייס ןופ רעדילנטימ יד ןשיווצ
 רעגנעהנַא םיקצעווענשיוו ימערעי ,טייקימיטשנייא ןיײק ןעוועג טינ
 טימ ןענעכערּפַא לַאטורּב ןוא ךינ ךיז לָאו ןעמ ,טרעדָאפעג ןּבָאה
 ןיקצעווענשיװ טַאהעג ּביל טינ ןּבָאה תוררש יד רָאנ .ןקַאזַאק יד
 רַאפ ןּכַאה טלַאװעג טינ רעּבירעד םיא יז ןּבַאה ,ץלַאטש ןייז רַאפ
 ,ןעו ףרַאד ןעמ זַא ,טגַאועג ןּבָאה ערעדנַא ,רידנַאמַאקרעּבײא ןייק -

 ןּבײלק וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא .ןעמוקכרוד ןענעק ןעמ טעװ רשפא
 - ,ןרַאסימָאק יז וצ ןקיש קיטייצכיײלג רָאנ ,ןקַאוָאק יד ןגעק לייח ַא

 .ןקַיורַאּב וצ יז ידּכ



 עדײּב ,ךעּפ ןופ יװ ןגיוצעג ךיז ןּבַאה ןעגנולדנַאהרַאפ יד

 =ניכייו טדערעג טָאה יקצינלעמכ ,ןדירפוצמוא ןעוועג ןענייז םידדצ

 סיורָאּפ ךיז טקורעג לייװרעד רָאנ ,ןגָאװצ ןּבעגעג ,ךעלעדייר עק
 ,ןרעטַאט יד טימ ןגָארטעגפױא ךיז טָאה רע ,םייצ ןענואווענ ןוא
 .המחלמ רעיינ רעד רַאפ ףליה רעייז ןעמוקַאּב וצ טכוזעג

 =ַאטסירַא ןפיוא רָאנ ,טיירגענ ךיוא ךיז ןּבַאה ןקַאילַאּפ יד

 ןיא עוועליּפ לטעטש םעד ןופ טײװ םינ ,רענייטש ןשיטַארק
 =עג זיא ןטרַאד ;רענַאל רעײז טלעטשעגקעװַא יז ןּבָאה עילַאדַאּפ

 טימ ןריפ וצ טכַארּבעג ןּבָאה ןציצכַאילש יד ,טקנופלמַאז רעד ןעוו
 רענײא ךיז ןענייפוצסיוא ידּכ ,רעּבליז ןוא דלָאנ זײװנסַאמ ךיז
 =ַאב-ץלעּפ יד :טקנַאלּבעג ןוא טנײשענ טָאה ץלַא ,ןטייווצ ןרַאפ
 עטלונַאּב יד ,ןעלטַאז ענעגַאלשַאּב-רעּבליז יד ,םישוּבלמ עטמערּב
 ןעמ טָאה ןּפָאװ .ןרָאּפש ענעדלַאנ ןוא ענרעּבליז יד ,ןעגניר-גיימש
 =ַאלקטשרע ןופ טעּברַאעגסױא ןעווע: ןענייז סָאװ ,עכלעזַא טכַארּבעג
 ןקוקרַאפ טנעקעג ךיז טָאה ןעמ .סרעטסיימ עשידנעלסיוא עקיס
 =ענ ערעײט ערעײז ףיױא ןוא דרעפ עצלַאטש יד ןופ גנַאנ ןפיוא
 .ןענַאּפש

 .תודועפ יד ייּב ץנערוקנָאק ַא ןעגנַאגעגנָא זיא טּפױהרעּביא רָאנ
 =עי ;םרעכוק ןוא םרענידַאּב ךיז טימ טכַארּבעג טָאה ןַאּפ רעדעי
 ןייז ןופ רעּבליז=םע םָאד טגנַאלרעד טלעצענ ןייז ןיא טָאה רערעד

 =עג ןענייז םרעכעּב יד .סעפעג ענעײלעצרָאּפ ערעייט סָאר ,עילימַאּפ
 יד ייּב ןענייז םנקעּבשַאװ יד וליּפַא ,רעּבליז ןוא דלָאנ עמַאס ןעוו

 ּוַא ,טגָאו רעּבײרש=עירָאטסיה רעד ,רעּבליז ןופ ןעוועג ערעכייר

 .יילּב יװ רעּבליז רעמ ןעוועג זיא ןקַאילַאּפ יד ןופ רענַאל םעד ןיא
 =עי :רעהַא טכַארּבעגּפָארַא ןעמ טָאה ןרופ טנזױט טרעדנוה רשפא

 ךיו טימ ןּבָאה טפרַאדענ ךָאד טָאה סענַאּפ יד ןופ רענייא רעד
 =עגנייא ,ןדעמ ןוא ןענייוו ,גײצלַאװ ןוא םנדייז ,םרעטופ ענלּבױס
 ןּבָאה סרענעלעג עקידסוסקול טימ סענַאװ ,גרַאװשַאנ ןוא ןסטכַאמ
 ץנַאט ןוא קיומ טימ טלייוועג ךיז טָאה ןעמ ,טלעפעג טינ ךיוא
 ,םעּפש ויּב ירפ ןוֿפ

 םיצירּפ יד ףױא קידנקוק ,תרשמ רעד ױזַא ,רַאה רעד יו
 =ױּפ רעד ןיא .ןוטכָאנ ייז ןעמונעג ךיוא רענלעו עטסַארּפ יד ןּבַאה
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 -רַאֿפ ןטַאנָאמ יירד ףיוא תוריכש טלָאצעג ןעמ טָאה ײמרַא רעשיל
 ןטיײװצ םעד רענײא !ןעוװעדנופ , ןעמענ דלַאּב ןעמ טנעלפ ,םיו

 ןעמ ט עי ךַאנרעד ,טלענ עצנַאנ סָאד ןעװעילכַאטרַאפ דלַאּב ןוא
 =עקלעּפַאּב רעקיטרַא רעד ייּב "רעייטשוצ, ןעמענ ןוט זָאל ַא ךיז

 ' =ענ א רעניואוונייא יד ,ףוע ןַא ,גיצ ַא ,המהּב ַא קידנּבױר ,גנור
 ײז ?רעקידײטרַאפ ערעזנוא ןענייז סָאד טָא : טרעטיּברַאפ ןרָאװ

 ! ןקַאזָאק יד ןופ רעגרע ךָאנ ךָאד ןענײז

 ןופ רעּבײרש רעשיליוּפ ַא טגָאז ,ןעניימ טנעקעג טָאה ןעמ,א
 ,הנותח ַא ףױא ןרָאפעגפיונוצ ךיז זיא םלוע רעד זַא ,םייצ רענעי
 ,"המחלמ ףיוא טיִנ

 =בַאילש לייט ,רועיש ַא ןָא ךיז ייּב ןעוועג ןעמ זיא םיורג ןוא
 נוא טינ ףלעה !וינעטָאנ :תוליּפּת ערעייז ןיא ןטעּבעג ןּבַאה ןציצ
 =םִא ךיז ןלעװ רימ יװ וצ רָאנ ךיז קוק וד ;ןקַאָאק יד טינ ןוא
 :טסעומשעג ןּבַאה ערעדנַא .םירעױּפ יד םעּבַארד יד םימ ןענעכער
 יאדּכ טינ רָאג זיא ןקַאזַאק יד יו סעקַאינדוקסַאּפ עניוזא ףיוא,
 ,םעקישטנַאק יד טימ ןּבײרמעצ ײז ןלעװ רימ ;ןליוק ןרמּפ וצ
 ."עדנַאמָאק יד ןּבעג טעװ רעריפנַא רעזנוא רַאנ יװ

 =ֵנִא רעטכער ןייק ןקַאילַאּפ יד ייּב זיא ,ןכַאז עלַא ץוח רָאנ
 ,טגירקעג ךיז ןוא טלקַאועג ךיז ןּבָאה ןרידנַאמַאק יד ,ןעוועג םינ רעריּפ
 =טיכ רעד ןוא ,ךייוו רעדָא טרַאה ןקַאוָאק יד טימ ןייז יז ןלָאז יצ
 ךרוד ןוא ןגָאלשרָאפ טקישעג רדסּכ ײז טָאה יקצינלעמכ רער

 עלייוװרעד .גנורעדורעצ ערעסערג ַא ץלַא יז ןשיוװצ טכַאמעגנָא םעד
 עלַא ןופ רענַאל רעײז םלגנירעגמורַא ןקַאזָאק ענייז טימ רע טָאה

 .יײז םורַא סנּבַארג ןוא ןצנַאש ןּבַארנענסיוא ,ןטײז
 טכַאלש יד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה 1648 רעּבמעטּפעס ןט90 םעד

 ףיוא ךיילג ןגָאלשעג ךיז ןעמ טָאה גָאט ןטשרע םעד ,עװעליּפ ייּב
 ףיוא ןלַאפעג לעמכ זיא ,ךרע ןַא ךױא גַאמ ןטייוװצ םעד ,ךיילנ
 =יא ,ןקַאוָאק ענייז ןופ םענייא ןעמונעג רע טָאה טכַאנייּב ,ןַאלּפ ַא
 =עגרעטנוא םיא ןוא חלנ םענװַאלסָאװַארּפ ַא רַאפ םיא ןַאטענרעּכ
 ןעגנַאפעג ךיילג ןױשרַאּפ םעד ןּבַאה ןקַאילָאּפ יד ,אנוש םוצ טקיש
 לעװ ךיא :יװַא טגָאזעג רע טָאה .רעהרַאפ ןפיוא םיא ןעמונענ ןיא
 .טַאהענ ןיוש ךיז טָאה לעמכ ,תמא ןצנַאנ םעד ןלייצרעד ךייא

- 
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 ןטמענ רָאנ ןהטילּפ יד ןכַאמ טלָאװעג ןוא ךייא רַאּפ ןקָארשרעד
 רעד ןוא ,ןרעטַאט טנזױט קיצרעפ ןעמוקעגנָא םיא ןענייז טנווָאניא
 ,סנגעוורעטנוא ךיוא ןיוש זיא ןײלַא ןַאכ

 =ַאמ ןענייז ןרעטַאט ,ןעוועג טינ סָאד זיא ןגיל רעצנַאנ ןייק
 ;טנויוט ריפ רַאנ ,קיצרעפ ןיק טינ רעּבָא ,ןײג וצ ןעמוקעג עק
 רעד ןופ ,ןרעו לעּפתנ טפרַאדענ טינ יז רַאּפ ןטלַאװ ןקַאילַאּפ יד
 =רעד קרַאטש רעּבַא ןעמ זיא טננױט קיצרעפ יד ןגעו הרושּב
 טקישעגסױרַא ןגרַאמ ףױא טָאה לעמכ ןעוװ ןיא ,ןרָאװעג ןקָארש
 =עג ןדליוו א ןּבױהעגפיוא ןּבַאה יײז ןוא ןרעטַאט עלַא םיורָאפ
 =ענ טינ רענײק ןױש טָאה ,(םָאנ ,טָאנ) "!ַאללַא !ַאללַא! יירש
 =ילױּפ יד .תמא םעד טנַאזעג טָאה רענעגנַאפעג רעד זַא ,טלּפײװצ
 .ךָאנ ךױ טָאה ןעמ ,ןטלַאה טנעקעג טינ ןיוש ךיז טָאה עיניל עש
 .ןײלַא ךיז וצ יורטוצ ןָא ,טומ ןָא רעּבָא ,טקידײטרַאּפ ,ןגָאלשעג
 ןופ טסואוועג טינ טָאה רענייק .רעדור ַא ןָא ףיש ַא ןעוועג זיא'ס
 בנַא ןוא ,ןַאלּפ ןײק טַאהעג טינ טָאה רענייק ,ערנַאמָאק ןייק
 ,רעריּפנַא יד ןשיווצ ןתקולחמ ןּבױהעגנַא ךָאנ ךיז ןּבָאה

 עטכישעג רעד ןיא ןּבילּבעג ןיא עװעליּפ יב טכַאלש יד
 .רעטילימ ןשילױּפ ןופ תולּפמ עטסכעלקערש יד ןופ ענייא םלַא
 געוו ןפיוא ןלַאפעג ןענייז רעטנזױט .ןעניז ןָא יו ןּפַאלעג זיא ןעמ
 =נעפעג ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ןענייז רעטנזױט ,ןפיול ןופ תוחוּכ ןַא
 יר ייּב ןעוו ,טעװעטַארעגסױרַא טינ רענייק רשפא ךיז טלָאװ סע ,שינעג
 ןרעייהעגמוא םעד ןופ ּפָאק רעד טיירדרַאפ טינ ךיז טלָאװ ןקַאזַאק
 =רעד ןוא םיצפח ערעײט יד וצ ןַאטעג ּפַאכ ַא ךיז ןּבָאה יז ,ּבױר
 ױװַא ןעוװעג ַאד ויא םע .גנוגלָאפרַאפ יד לסיּב ַא ןסענרַאפ לייוו
 ואוו ןוא ןעמענ וצ רעירפ סָאװ טסואוועג טינ טָאה ןעמ זַא ,ליפ
 קַאוָאק ַא טָאה ןפנַארּב לטרעווק ַא רַאפ ,ןוטוצניהַא גנידצלַא סָאד
 ,רעבעּב םענרעּבליז ַא רעדָא רעטופ םענעטעמַאס ַא ןּבעגענקעװַא

 =רַאפ םעד ןיא עלוד יו טעילוהעג ןעמ טָאה תעל=תעמ ריפ
 ,ליפ יװַא ןעוועג ָאד זיא תואקשמ ןוא גרַאװנסע .רעגַאל םענעוָאל

 ,שרוח ַא ףיא טקעלקעג סע טלַאװ ןטייל ייּב זַא

 =עג ןּבָאה יײז .נרעּבמעל ןַײק ןּפָאלטנַא ןענייז ןקַאילַאּפ יד
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 ןַא :לַאפכרוד ןקידארומ רעיײז ףיוא גנורעלקרעד ןייא רַאנ טַאה
 ,ףושיּכ טימ טײג אנוש רעד

 נעװ רעד :טצישַאּבמוא ןעוועג זיא עיניל=סגנוקידײטרַאּפ יד

 ,ןפָא ןעוועג זיא ןלױּפנורק ןוא עיצילַאנ ןייק- -

 וט

 לָארַאנ ןוא גרעּבמעל
 =רעד סענַאּפ ענעּבירטעצ יד ןענייז תעל-תעמ יירד ןיא

 קוװח יז ןופ טכַאמ ױזַא ,טייצ רעקַױר א ןיא ;נרעּבמעל זיּב ןּפָאל-
 ןעמונענ געװ רעד טלָאװ ,טייצ רענעי ןופ רעּבירש רעשילוּפ ַא

 ןאוו ןוא ןייא ואוו טסואוועג טינ טָאה ןעמ ,רָאי ּבלַאה ַא ייז ייב

 רענייא תונעט טַאהענ ןעמ טָאה תולּפמ יב לָאמעלַא יװ ןוא ,סיוא
 רעטייוו ןפיול וצ טינ ןסָאלשַאּב ןעמ טָאה ךעלדנע ,ןרעדנַא םוצ
 ,נרעּבמעל ןיא ךיז ןקידיײטרַאּפ וצ ןוא

 ;רָארּב ןוא שזַארַאּבו טנערּברַאפ ןוא טסיוװרַאפ טָאה לעמכ
 =ַאֹּב רעד יװ ,טעּפמיא רעד רעמ טריפעג ןיש טָאה םיא רעּבַא
 לָאז רע סָאװ ,טסואווענ טינ ןײלַא טָאה רע ,ןליוו רעקיניזטפואוו
 =יא ,רעכעה ןוטעג גָארט ַא םיא טָאה גלַאּפרע רעד ;רעטיײװ ןומ
 ןגעװו טרעלקעג ןיוש טָאה רע .,טכירענ ךיז טָאה ןײלַא רע רעד
 טימ ןעלדנַאהרַאּפ ןטרָאד ןופ ןוא עניַארקוא ןייק ךיז ןרעקמוא
 ,םױרָאפ ןריפ יז לָאז רע ,טרעדַאפעג ןּבָאה טייל ענייז רָאנ ,עשרַאוװ

 .מורַא ןוא גרעּבמעל וצ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא רעּבָאטקָא ןיא
 ןוא ןגיױצעג ךיז טָאה גתרעגעלַאּב יד רָאנ ,טָאטש יד טלגנירעג
 ןּבָאה ,ןּבעגעגרעטנוא טינ ךיז ןּבָאה רעניואוונייא יד ןוא ,ןגיוצעג
 יד ןוא ,טָאטש רעד םורַא ןרעסַאװ עלַא ןטַאשרַאפ ןקַאוַאק יד
 ןיוש יו ןּבָאה רעגנוה ןופ ;רעסַאװ ןָא ןּבילּבעג ןענייז טײלטַאמש
 ןלעמכ ןגיײלרַאּפ ןלעװ יז זַא ,ןסָאלשַאּב יז ןּבָאה ,ןטילעג גנַאל
 =עג טָאה יקצינלעמכ .טָאמש ןופ ןטערטּפָא לָאז רע ,טלעגזײלסױא
 =טנַא ןענייז סָאװ ןציצכַאילש יד ןּבעגסױרַא םיא לָאז ןעמ ,טרעדַאּפ
 ,רעפטנע ןַא ןעמוקַאּב רע טָאה םעד ףיוא רָאנ ;עװעליּפ ןופ ןפָאל
 ןרָאפעגקעװַא ןענַײו יז ,ָאטינ גנַאל ןיוש ןענייז ןציצכַאילש יד זַא
 ,םייס םוצ עשרַאװ ןייק

 (5) ךיירגייוו .ם
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 רעשיליוּפ ַא רעּביא טיג יװַא ,ןעגנולדנַאהרעטנוא עטייווצ ייּב
 םיא לָאז ןעמ ,טרעדַאפעג לעמכ טָאה ,טייצ רענעי ןופ טכירַאּב
 םָאה ,רעּבײרש רעד םלײצרעד ,םעד ףיא ,ןדיי יד ןּבענסױרַא
 ייווצ ּבילוצ ןּבענסױרַא טינ רימ ןענעק ןדיי יד, :טרעפטנעעג טָאטש
 םעד רַאנ ,רענַאטרעטנוא ערעזנוא טינ יז ןענייז םנטשרע :;םימעט
 תורצ ןוא תואצוה עלַא זנוא טימ יז ןנָארט סנטייווצ ןוא ,סגיניק
 ,1 ײןּברַאטש וצ ןגעווטרעזנוא ןופ ןוא זנוא טימ ןעמַאזוצ טיירנ ןענייז ןוא

 ןעמ ּביוא ,ןײגוצקעװַא טמיטשעגנייא יקצינלעמכ טָאה ןַאד
 =נוא יד תעּב ;ךעלדנער טנויוט טרעדנוה ייווצ ןעגנערּב םיא טעוו
 ןרערט) גנוריר םיורג ןופ טנייװעצ ךיז רע טָאה ןעגנולדנַאהרעט
 טינ רע טָאה ןוָאלעגּפָארַא רָאנ ,(טעװעלַאשועג טינ ללכּב רע טָאה
 הלילח רע ףרַאד ,טגָאועג רע טָאה ,טלעג סָאד .ןשָארנ ןייא .ןייק
 ,ןרעטָאט יד ,םיפּתוש ענייז רַאפ רַאנ ,ךיז רַאפ טינ

 =עגוצ ןוא ןופצ ףױא קעװַא ןקַאזָאק יד ןענייז גרעּבמעל ןופ
 יד רשפא ,טָאטש עטסעפ ַא ןעוועג ויא סָאד ,ץשַאמַאז וצ ןטַארמ

 ןכיילג םעד טמַאצרַאפ טָאה סָאװ ,ןלוּפ ןיא גנוטסעפ עטסקרַאטש

 עבעלקערש ַא טכַאמעג רע טָאה סנגעוורעטנוא ,עשרַאװ ףױא געוװ
 םלָאװעג הליחּתכל טָאה לעמכ .לָאר ַאנ טָאטש רעד ןיא הטיהש
 רעד רַאנ ,רעװַאנַאה טלייצרעד ,טײלטַאטש יד טימ ךיז ןכײלנרַאפ
 =עג אקווד טָאה רע ;ןוָאלעג טינ טָאה ןקַאילַאּפ יד ןופ רערעטלע

 'ויא יצ ,רעקירָאמסיה יד ייּב מייקנדיישרַאפסננונימ עסיורנ ַא זיא'ס 1

 רעקירָאפסיה רעשיניאַארקוא רעד ,טקַאפ ַא עקַאט רעפטנע רעד ןוא גנורעדָאּפ עקיזָאד יד

 .םָאד טנקייל ,דובּכ םיקצינלעמכ רַאפ ןָא ךיז םמענ םָאװ ,לשמל יקסווישַאמָאמ

 ןיא גנורעדָאפ עקיּבלעז יד םלעטשעג םינ יקצינלעמכ טָאה ,יע טגערפ ,יאמלה
 ויא ענַארפ ַא ?םלעגזיילסיוא ןעמונעג ךיוא טָאה רע ואו ,ץשָאמַאז ןוא עװעקלָאשז
 ןוא ,ןדיי עכייר עבלעזַא ןעװעג םינ םעטש ייווצ יד ןיא ןענייז תישאר רָאנ ,סָאד
 דשוח םיא לָאז ןעמ זַא ,ַאזַא םינ גרעּבמעל זיּב קיטקַארּפ םלעמכ זיא םנטייווצ

 ַאנַאה םָאװ ,רעּכָא זיא רעדנואוו ַא ,ןדיי ןגעקטנַא מייקכעלשטנעמ ליפוצ ןיא ןייז
 ןוא ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ַאי םּבײרשַאּב רע שמָאכ ,םינ םעד ןגעװ טנַאמרעד רעוו

 ןעװעג זיא (םיחולש) ןרעטנעמַאלרַאּפ רעגרעּבמעל יד ןשיװצ זַא ,וליפַא טננערּב
 ,יקסגָארװַאגיַאטיװַאר רעקירָאטסיה רעשילױּפ רעד -- ,ןלדּתש ןועמש 'ר דיי ַא
 םקַא םעד ןיא םעז ןוא ןזיװרעד רַאפ ךַאז יד טלַאה ,םימעסיטנַא רעסייה ַא בגַא

 רעשילוּפ רעלענָאיצידַארפ רעד ןופ קורדסיוא ןַא םומרעגריּב רענרעּבמעל ןופ

 ,ץנַארעלָאמ
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 ןקַאוָאק יד .ףמַאק ןיא ןעמוקוציײּב טנײמעג ןוא ןפמעק טלָאװ
 =ענרעטנוא טָאה יקצינלעמכ רָאנ ;סנדָאש עסיורנ טַאהעג עקַאט ןּבָאה
 ,ןלַאפעג טָאטש יד זיא ןוושח ןיא געט ןצעּביז ןוא ,ןעגנוקרַאטשרַאּפ טקיש

 ויא ,רעװַאנַאה טנַאז ,לָארַאנ ןיא יו הנירה עכעלקערש ַאזַא
 ןּפַאכ טוָאלעג לעמכ טָאה ןטשרע-םוצ ,ןלוּפ ץנַאנ ןיא ןעוועג טינ
 =ענּפָארַא טייהרעקידעּבעל םיא טָאה ןעמ ;טָאטש ןופ ןטסטלע םעד
 טָאה םערכַאנ ,ןייּפ עשרעדרעמ ןָאטעגנָא םיא ןוא טיוה יד ןגיוצ
 ךס ַא ןעוועג ןענייז ָאד ,קיטנעק) ןדיי םנזיוט ףלעווצ טכַארּבענמוא ןעמ
 ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענייז ליפ ,(םעטש ערעדנַא ןופ ענעּפָאלטנַא
 .לוש ןיא ןסַאלשרַאּפ ךיז ןּבָאה ןדיי טרעדנוה עכעלטע ,רעסַאװ ןיא
 =םיוא ןעמעלַא ןוא ןריט יד ןכַארּבעגּפױא ,ןקַאזָאק יד ןעמוקענ ןענײז
 =רּב יד טימ ןעמַאזוצ לוש יד טנערּברַאפ יז ןּבָאה ךָאנרעד }טעגרהעג
 ,שינעגנעפעג ןיא ןרעטַאט יד וצ ןלַאפעגנײרַא ןענייז ןדיי ךס ַא ,םננימ

 =עג רעקידנעטש ןײז ןיא רעװַאנַאה טעדלעמ רעטייוו ןוא
 ;רעדרעמ יד ףיא המקנ סטָאנ וליּפַא קידנפור טינ ,טײקנסַאל

 ליפ זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ןּבעל ןּבילּבעג זיא סָאװ השא ןַא,
 ןּבילּבעג ןענייז ןליּבסנַאמ עכעלטע ןוא רעדניק ןוא ןעיורפ טרעדנוה
 םוצ ךאו ןייק טַאהעג טינ יז ןּבָאה געט ףניפ ,םיגורה יד ןשיווצ ןּבעל
 ןופ םירבא ןטינשענּפָא ןּבָאה יז .שיילפ=ןשטנעמ ןסעגעג יז ןּבָאה ,ןסע
 רעטנצױט ליפ .ןסעגעג ןוא רעייפ ןפיוא ןטַארּבעג ןוא םינורה יד
 =ענרעּביא יד רַאפ .ןסענענפיוא םיריזח ןוא טניה יד ןּבַאה םיגורה
 טימ ןשטנעמ טקישעג עלסימערּפ ןופ טײלטַאמש יד ןּבָאה ענעּבילּב
 =עג עטעגרהעג יד טָאה ןעמ ןוא ,ןדליג רעטרעדנוה רַאפ טנווייל
 ."רבכש רעײז ןלָאצַאּב יז לָאז טָאנ ,הרובק וצ טכַארּב

 וט

 ליניק ךעיינ רעד

 ןוא טייצ עננַאל ַא ןענַאטשעג יקצינלעמכ זויא ץשַאמַאו יב

 םיא ןיא רעמ ןעוועג טינ ןיוש ויא סעּפע ;ןָאטעגּפױא טינ ךַאז ןייק

 טימ טכײלגענסױא ךיז רע טָאה ךעלדנע .ןערּב רעקידרעירּפ רעד
 וצ העדּב טַאהעג טָאה רע .ךעלדנער טוט 20 ףױא טָאטש רעד
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 םייס רעד וַא ,העידי יד ןעמוקעגנַא ויא ַאד רַאנ ,ןילּבכול ףיוא ן'ינ
 =עג זיא שזעימישוַאק-ןַאי ,גיניק םעיינ ַא ןבילקעגסיוא טָאה עשרַאװ ןיא
 סָאד ,רעכעלטסײג רעביוה רענעועוועג ַא ,רעשרעה רעיינ רעד ןעוו
 .טלָאװעג טָאה יקצינלעמכ ןכלעוו ,טַאדידנַאק רעד טקנוּפ ןעוועג זיא
 טיחולש ריפ טקישעגסױרַא רע טָאה ץשַאמַאז וצ קידנעײגוצ ךָאנ
 טעװ ןעמ בוא זַא ,ןּבעגרעּביא ןסייהענ יז טָאה רע ,עשרַאװ ןייק
 ץוח .ןצנַאגניא ןגלָאפ םיא רע טעװ ,ןשזעימישזַאק ןַאי ןּביילקסיױא
 ;ןומוּפ ןטלַא ןטימ ווירּב ַא םייס םוצ טקישעגוצ ךַאנ רע טָאה םעד|

 המשנ יד טָאג ויא רע זַא ,ןקידיײטרַאפ ךיז סױרַא רָאנ זיא רע זַא
 .ןייז לחומ םיא לָאז ןעמ ,טעּב ןוא קידלוש

 זיא טַאדידנַאק ןייז זַא ,העידי יד ןעמוקַאּב טָאה לעמכ ןעוו
 ,קירוצ ײמרַא ןייז טימ טעווערעקרַאּפ עקַאט רע טָאה ,ןּבילקעגםיוא
 םימ טעפַאטש ַא טגַאיעגנָא םיא טָאד סננעוורעטנוא ,ענַיַארקוא ןייק
 .ןעמענ טעװ רע וַא ,ןּבירשעג טָאה גיניק רעד  ,גיניק ןופ ווירב ַא

 =מוא ךיז לָאז רע ,ןטעּבענ ןוא ןעגנורעדַאּפ עשיקַאזַאק עלַא טכַא ןיא
 =רַאװ יד ףיוא ןטרַאװ ןוא ןרעטַאט יד ןוָאלרעדנַאנופ ,םייהַא ןרעק
 ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ ןעמוק ןלעוװ סָאװ ,ןרַאסימָאק רעוועש
 ןַאמטעה ַא רַאפ ןרָאװעג טקיטעטשַאּב יקצינלעמכ זיא קיטייצכײלג
 .ןקַאזָאק עלַא רעּביא

 יקצינלעמכ ןַאדנַאּב זיא ,1040 ,רַאונַאי געט עטשרע יד ןיא
 =ענּפא םיא טָאה ןעמ ,וועיק ןיא ןרָאּפעגנײרַא דַארַאּפ םיורג טימ
 :םיולק ענוַאלסַאװַארּפ יד ןופ רעקעלג יד .ךרַאנָאמ ַא יו דובּכ ןּבעג
 קלָאפ םָאד ,טרענודעג ןּכַאה ןטַאמרַאה יד ,ןעגנולקעג ןּבָאה סרעט
 ןופ םידימלּת יד ,ארוה ןעירשענ ננורעטסיינַאּב טימ טָאה
 =וא ןוא עשינײטַאל ןיא ןעננוזַאּב םיא ןּבַאה ןלוש:ןריטסַאנַאמ יד
 ,םילשורי ןופ ךרַאירטַאּפ רענװַאלטַאװַארּפ רעד ,ןעמַארג עשיניַארק
 ןופ ;טשטנעּבעג םיא טָאה ,וועיק ןיא ןעוועג קילעּפוצ זיא סָאװ
 =נַארמ ןופ טשריפ ןופ ,ןַאשלוס ןשיקרעט ןופ ןוא רַאצ רעװקסָאמ
 ןעמוקעג ןענייז 1 רַאדַאּפסַאה ןשינַאװַאדלָאמ ןופ ןוא עינַאװליס
 ,םיחולש

 ,רעשרעה 1



69 

 ןופ לּפַאטש ןטסכעה ןפיוא ןענַאטשענ זיא יקצינלעמכ ;
 =ַאמ עכעלטע ןיא ןוָאלעגּפָארַא ךיז טָאה םע ןעוו ןוא ,טכַאמ ןייז
 רָאנ טדערעג ןיוש רע טָאה ,עיסימָאק רעװעשרַאװ יד םורַא ןטַאנ
 . םענװַאלפַאװַארּפ רעזנוא רַאפ, טפמעק רע זַא :םירוּבד ערעדנַא
 (עשיניַארקוא) עשיםור עצנַאנ סָאד ןעײרּפַאּב ליוו רע זא ,יןּביולג
 ןבעגעג וליִפַא טָאה רע .טפַאשטכענק רעשילוּפ רעד ןופ קלָאּפ
 ,ןציצכַאאלש עלַא עניַארקוא ןופ ןּבײרטסױרַא ןגעוו שינערעהוצנָא
 ןייא ןייק ,טשריפ ןייא ןייק עניַארקוא ףיוא ןּביילּב טינ לָאז םע
 :ענ טינ טָאה ןעגנומיטש ענױזַא ייּב זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,ײקַאצירּפ
 רעשיליוּפ רעשיצירפ רעד םימ הרשּפ ןייק ןעמוקדנַאטשוצ טנעק
 ,הכולמ

 ,םישעמ עשירענירק סײנַארעּביא ןּבױהעגנַא ךיז ןּבָאה סע
 :נָאװ םמעד ןּבױא ןעוועג זיא טָא :טלקַאװעג ךיז טָאה קילנ סָאד
 =לעמב .,ןפמַאק ערעווש ןעמוקעגרַאּפ ןענייז סע .םמענעי טָא ,לָאש

 טימ יא טעּברַאעג :טייקשהירּב עצנַאנ ןייז ןזיװעגסױרַא םַאה יקצינ
 ןּבָאה לָאמנײא ,קינכעט טימ יא ,טײקשלַאפ טימ יא ,טײקטסיירד
 .?נײרַא ידּכ ,גנַאנ ןשידרערעטנוא ןננַאל ַא ןּבָארנעגסױא ןקַאזַאק יד
 :עשזניא עשילױּפ יד רָאנ ,ןײרַא רעגַאל ןשילוּפ ןיא ךיילג ןלַאֿפּוצ
 רעסַאװ טימ ןעלסיש ןעמונענ ןּבָאה יז .טּפַאכענ ךיז ןּבָאה ןרעינ
 יז ןּבָאה דלַאּב .דרע רעד ףױא טלעטשעגקעװַא ןוא ןקיױּפ ןוא
 =רע ענעי ןיא :טכערעג ןעװעג יז ןענייז דשח רעייז טימ זַא ,ןעזעג
 סָאד ךיז טָאה ,ענימ יד ןּבַארג ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ ואוו ,רעט
 -ָאּפ יד ןּבָאה ,ןעגנולקעג ןּבָאה ןקיוּפ יד ןוא טלסיירטעג רעסַאװ
 ?וצ םייב ןיא ,דרע יד ןרינימ ןטמונעג ךיוא טייז רעיײז ןופ ןקַאיל
 ץַאלּפ קינײװ, ,טכַאלש עמַאזױרג ַא ןעמוקעגרָאּפ זיא ףערטנעמַאז
 :עי ןופ רעּבײרש ַא םיוא םיירש ,ןפמעק וצ ױרע רעד ףיוא ןעוועג
 ןכוז טסיזמוא !דרע רעד רעטנוא ןכָארקעג ךָאנ ןעמ זיא ,טייצ רענ
 . =ןא ןיא ;דרע רעד ןופ טקנוּפלטימ ַא ןיא םונהיג םעד םימכח יד
 ."טייקסטמעלש רעכעלשטנעמ ןופ םונהיג רעתמא רעד זיא ענִיַארק

 ןבָאה יײז סָאװ ,סָאד ןעװעג זיא ןקַאילָאּפ יד רַאּפ קילנ ַא
 ןַא רַאפ טכַאמעג םיא ןוא יקצעווענשיוו םעקוד םעד ןטעּבעגרעּביא
 גנולטימרַאפ רעד ךרוד ,1649 טסּברַאה ןיא זיא ךעלדנע ,רעריפנַא
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 ןסָאלשעג ,םולש ןיא טגײלעגנײרַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןרעטַאט יד ןופ
 =יק םער ןשיװצ דַאמּפָא ןַא (עיצילַאג-חרומ) ווָארַאּבז ןיא ןרָאװעג
 ; ןטקנוּפ=טּפיוה יד ןענייז טָא .ןיקצינלעמב ןוא גינ

 =רעפ ףיוא טמיטשַאּב טרעוו ןקַאזָאק עשרעטסייר לָאצ יד (1

 ;טנזױטמ קיצ

 ,רעװַאנינרעשט ,רעװעיק) ענַיַארקוא לייט ןטסערג םעניא (פ

 עשילױּפ םוש ןײק ןיטש טינ ןרָאט (טּפַאשדָאװעיאו רעװַאלצַארּב

 .רענלעז

 ןפרַאד ענַיַארקוא לייט םענעי ןיא םעלעטש-טגנורינער עלַא (3

 ןענװַאלסַאװַארּפ ןופ ןרעוו ןעמונרַאפ
 ןענײז םע ואו ,טעטש ערעדנַא עלַא ןיא ןוא וועיק ןיא ({

 ;ןטַיװעי ןייק ןעניפעג טינ ךיז ןרָאפ ,ןלוש עשיסור ןַארַאּפ

 ןשיליוּפ ןיא ץַאלּפ א טמוקַאּב טילָאּפָארטעמ רעוועיק רעד (5

 .טַאנעס

 ןגעװ גנידַאּב רעלעיצעּפס ַא ךַאמּפַא םעד ןיא ךיוא ןעוועג
 :יױװַא ךיז טנעיײל סָאװ ,? לקיטרַא רעד זיא סָאד ,ןדיי

 עשיקַאָאק ןעניפעג ךיז ןלעװ םע ואו ,רעטרע ענעי ןיא,
 טינ ,רעציזַאּב יװ טינ -- ןעניפעג טינ ןדיי ןייק ךיז ןרָאט ,ןקלָאּפ
 ."רעניואוונייא םּתס יװ טינ ,סערַאדנערַא יו

 ,םולש יּבַא ,ןדירּפוצ ןעוועג טרָאפ ןדיי ןענייז ןגעווטסעדנופ
 ךָאד יז ןעמ טָאה ןטנגעג עשיקַאזָאק-טינ יד ןיא .רעסעּב ןיוש זיא

 ןרעקמוא ןעמונעג ענעּבירטרַאפ יד ןּבָאה --- ןעניואוו וצ טּביױלרע

 ,רעװָאנַאה טליײצרעד ,ןעוועג טינ ךיוא ָאד יז זיא םונ ,םײהַא ךיז

 ןײק ןעמוקַאּב טינ טָאה ןעמ ,תורקי רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס לײװ
 =נוה ןופ ןעגנַאגעגםױא ךיוא ןענייז ןײלַא רענַיַארקוא יד ;גרַאװנסע
 ,ררע יד טעּברַאַאּב טינ רענייק טָאה דנַאנַאכָאנ רָאי ייווצ לייוו ,רעג
 ,ןטלַאהַאּב ךיוא רע טָאה ,טלעג לסיּב ַא טַאהעג וליפַא טאה'ט רעוו

 שטַאכ ,ןדיי יד .ןעמענוצ טינ םיא ייּב םָאד לָאז ןעמ ,קידנּבַאה ארומ

 ,םלוע םייּב ןעועגסיוא ךָאד ןּבָאה ,רעל ןוא םירָא ןעוועג ןענייז יז

 ,האנק ןוא האנש ןפורעגסױרַא טָאה סָאד ,ךייר ןייז ןטלָאװ יז יו
 =יורג ַא ןעווענ זיא ,ןסעועג ןענייז ןקַאזָאק יד ואוו ,ןטננעג יד ןיא
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 רעד ןיא ןרָאװעג ךייר עלַא ןענייז ןקַאזָאק יד לייוו ,לדנַאה רעס

 .ןעניואוו טרָאטעג טינ ןדיי ןּבָאה טרָאד רָאנ ;המחלמ

 ןַא ,גנונעדרַארַאפ ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה שזעימישזַאק ןַאי גיניק

 רעטציא ךיז געמ גנַאװצ ּבילוצ ןּבױלג ןייז ןזָאלרַאפ טָאה םע רעוו

 םיסונַא עלַא ןענייז טלָאמעד .ןּביױלג ןקידרעירפ ןייז וצ ןרעקמוא

 ןענייז סָאװ יד .ןדיי קירוצ ןרָאװעג (עטדמשענ דלַאװעגרעּביא יד)

 =רַאפ טוומעג םעד ּבילוצ ןּבָאה ןטננענ עשיקַאזָאק יד ןיא .ןסעועג

 םינ טרָאד ןיוש ךיז יז ןּבָאה ןדיי םלַא לייוו ,ןעמיײה ערעייז ןוַאל

 =וצ דלַאװעגרעביא ןענייז סָאװ ,ןעיורפ ךס ַא ,ןטלַאהּפױא טרָאטעג

 רעקעגמוא טציא ךיו ןּבָאה ,ןענַאמ ערעײז ןופ ןרָאװעג ןעמונעג

 סע ואוֹו ,רעטרע עלַא יד ןיא ,רעדניק עשיריי ןרָאװעג קירוצ ןוא

 -ניק עניילק ןּבילּבעגרעּביא ןעניײז ,ןדיי ןופ תוגירה ןעשעג ןענייז

 ןרײ ןּבָאה רעטציא ;טדמשענ טַאהעג ײז טָאה ןעמ סָאװ ,רעד

 ,קירוצ יז ןעמונעגוצ ,ןעניפענסיוא טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ לפיוו ףיוא

 ןבילקעגפױא ךיו טָאה ,חסּפ ןוא םירוּפ ןשיוװצ ,0 ןיא

 עּברא דעו) "רעדנעל ריפ יד ןופ דעװ , רעסיורג רעד ןילּבול ןיא

 ָאד .רעײטשרַאֿפ קיסיירד ויּב ןעמוקענ ןענייז םע ןיהואוו ,(תיצראה

 ,(ןזיופ) ןלױּפסױרנ ןופ טעטש עסיורג יד ןטָארטרַאּפ ןעוועג ןענייז

 ןוא עיצילַאג=חרומ) דנַאלסורטיױר ,(םנגענ רעוועקַארק) ןלי וּפניײלק

 יד ןופ לרוג םעד ןנעװ טרערענ טַאה ןעמ .ןילָאװ ןוא (עילַאדַאּפ

 ,םישוריג ןוא תוטיהש יד ךָאנ ןּבילּבעג ןעניײז םָאװ ,תונונע ליפ

 רעייז ןרעטכײלרַאפ וצ ןעלטימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז םע ןוא

 ךיוא .ןּבָאה וצ הנותח .לָאמַאכָאנ טייקכעלנימ יד יז ןּבעג וצ ןוא עגַאל

 קירוצ ןלעטשפיוא ןנעו ןסולשַאּב ןרָאװעג ןגָארטעגסױרַא ןענייז

 ,תוליהק יד ןופ ןּבעל סָאד

 סָאד ןפָארטעג טָאה סָאװ ,ןּברוח ןסיורג םעד ןופ רכז םֹלַא

 ןעמיטשַאּב וצ ןסָאלשַאּב "דעװ; רעד טָאה ,םוטנדיי עשילוּפ

 ןרָאי וצ רָאי ןופ םיא ןיא ןטסַאּפ לָאז ןעמ סָאװ ,רוּביצ-תינעּת ַא

 .ײק ןעועג טינ ןעניז ,תורזנ ןופ קנעדנָא םוצ ,םיתינעּת ענױזַא

 ןופ גָאט סעד ןּבילקע:םױא טָאה ןעמ ,ןטייצ ענעי ןיא טייקנטלעז

 ,וָארימענ ןיא הגירה יד ןעשעג זיא םע ןעוו ,ןוויס "כב
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 וי

 ףמַאק ןופ ףוס רעד
 םָאװ ,רעװַאנַאה זנוא טליצרעד ,טָאנ טקנַאדענ ןּבָאה ןדיי

 יד ,.רעטרע ערעײז ףױא קירוצ ןרעקמוא טנעקעג ךיז ןּבָאה ײז
 ,ירפ וצ לסיּב ַא ןעוועג זיא דיירפ

 םָאה ווָארַאּבז ןיא ןרָאװעג ןסָאלשענ זיא סָאװ ךַאמּפָא רעד
 ןפוא םושּב ןּבָאה ןקַאילַאּפ יד .טקידירּפַאּב טינ םידדצ ןופ םענייק
 .עטכַאילש רעד ןופ גנורעדינרעד ַאזַא ףיוא ןייננייא םלָאװעג טיִנ
 ןבירשעג טָאה ,"רעייפ סָאד ׁשַא טימ ןטָאשענוצ רָאנ טָאה ןעמ,
 ךיוא ןיוש טָאה רעדיו קלָאּפ עשיניַארקוא סָאד .טעָאּפ רעשיליוּפ ַא
 =ענ טינ ךיז ןוא טייהיירפ רעלופ ןופ םעט םעד טקעמשרעד טַאהעג
 םידדצ עדייּב דלַאּביװ ,ךָאי םוש ןייק רעטנוא ןגױּב רעמ טלַאװ
 ,ןעוועג טינ םולש ןייק םולש רעד זיא ,טעדווירקעג טליפענ ךיז ןּבָאה
 =נוא ןעילט רָאי ןּבלַאהטרעדנָא ךָאנ טָאה גירק ןופ רעייפ סָאד ןוא
 ,םײנַארעּביא ןכַארּבעגטױא ׁשֵא רעד רעט

 =םנירק יד ןּבױהעגנָא קירוצ ךיז ןּבָאה 1051 גנילירפ ןיא
 :רעהפיוא ןַא טפמעקענ ןעמ טָאה רָאי ןצַאנ ַא ךרוד ,סעיצַארעּפָא
 טָאה 1659 ינוי .עסיורג ןעוועג ןטייז עדייּב ףיוא ןענייז ןטסולרַאּפ יד
 עקשטעטסערעּב לטעטש םייּב הלּפמ ערעווש ַא ןטילעג יקצינלעמכ
 ןיא ןענַאטשַאּב זיא לַאפכרוד ןיז ןופ הּביס:טּפױה יד ;ןילָאװ ןיא
 גנילצולּפ םיא ןּבָאה ,רעפמעקטימ ענײז ,ןרעטָאט יד סָאװ ,םעד
 ןקיטכיװ רעיהעגמוא םעד רעּביא זנוא טינ רעװָאנַאה ,ןוָאלרַאפ
 =יריי ַא טפמעקעג ךױא טָאה ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא זַא ,טקַאּפ
 רָאנ םעד ןגעוו רימ ןטייוו רעדיײל ;ןַאמ טנזיוט ןופ גנולײטּפָא עש
 ,טינ ןטייהלצנייא ןייק

 יד ןיא רָאנ ,ןּבענעגרעשנוא טינ ךָאנ ךיז טָאה יקצינלעמכ
 יד : ןגלָאּפרע טַאהעג ךיוא ןקַאילַאּפ יד ןּבָאה ןפמַאק עקידרעטײװ
 םײטשרַאּפ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ףיוא ןײגנייא טזומעג ןּבָאה ןקַאזָאק
 ןּבירשענרעטנוא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ךַאמּפָא:םולש רעיינ רעד זַא ,ךיז
 יה רַאפ רערעווש ךס ַא ןעוועג זיא ,(וװָאקרעצַאלעב) ןבלײהרש ןיא
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 :דַאװעיַאוו יירד טָאטשנַא ,ןטקנוּפ עקידרעירפ יד רעדייא ,ןקַאזָאק
 לָאצ יד ;עניײא יװ טינ רעמ ןזָאלעגרעּביא יז ןעמ טָאה ןטּפַאש
 יד ,טנוױט קיצנַאװצ זיּב ןרַאװעג ןטינשעגנ זיא ןקַאזַאק עשרעטסייר
 ןוא ןפיוה ערעײז רעּביא םיטַאּבעלַאּב ןרָאװעג קירוצ ןענייז םיצירּפ
 טלעטשעגנײרַא זיא ןדיי ןגעוו ךיוא ,טכענקּבײל קירוצ--םירעיופ יד
 עג טינ קרַאטש ןקַאוַָאק יד זיא סָאװ ,8 ףַארגַארַאּפ ַא ןרָאװעג
 ; ןצרַאה םוצ ןעוו

 רעניזאוונייא ןעווענ רעירפ ןענייו ןדיי יו ױזַא,
 ןוא םעטסעיַאמ רעכעלגיניק ןייז ןופ סעקטנַאיַאמ יד ןיא

 ייז ןפרַאד יװַא ,עטכַאילש רעד ןופ סעקטנַאיַאמ יד ןיא
 : ."ךיוא רעטייוו ףיוא ןייז

 ,ךַאמּפָא רענבל=הדש ןויּב ,ןפמַאק יד ןופ טיײצ רעד ןיא

 ךַאנ .עמַארד עכעלנעזרעּפ ערעווש ַא טּבעלעגרעּביא יקצינלעמכ טָאה
 =וא ףיוא תוטיחש עסיורג יד תעּב ,עװעליּפ ייּב טכַאלש רעד ויִּב
 זַא ,רימ ןסייוו םטפירשעג ַא ןופ ,טאהעג הנותח רע טָאה ,עניַארק
 הנמלַא ןַא ,ַאקסנילּפַאשט ַא עניײא יורפ ַא רַאפ ןעמונעג טָאה רע
 לָאמַא זיא םָאװ ,ענעלעה ענעי סָאד ויא םיוועג ,ץיצכַאילש ַא ןופ
 ןיז טימ טַאהעג הנותח ךָאנרעד טָאה ןוא עטּבילענ ןײז ןעווענ
 -לעמכ ןּבױהעגנָא ןופרעד ךיז טָאה טלָאמעי ,יקסנילּפַאשט אנוש
 טימ הנותח ןיײז רעטציא זיא רעּבירעד ןוא ,גנורעדינרעד םיקצינ
 =רעד ןייז ןופ לָאּבמיס רעתמא רעד ,המקנ עטסיז ןייז ןעוועג ריא
 ,ףמוירט ןופ ןוא גנוּבײה

 ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ קילג סָאד ךיז טָאה םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא רַאנ
 =עזעוועג ַא ,רעטלַאװרַאפײזױה ַא ןעוועג זיא ןיקצינלעמכ ייּב ,קילגמוא
 קרַאמש םיא ןופ טָאה יקצינלעמכ ,גרעּבמעל ןופ רעכַאמרעניײז רענ
 =עסַאק ןייז רַאפ טכַאמעג םיא ןוא יורטוצ םיא וצ טַאהעג ,ןטלַאהעג
 עשלַאפ יד ןעגנַאגעגּפיױנוצ ךיז זיא ןשטנעמ םעד טימ טא ,רעריפ
 םעד ןוא טרעלקעג טינ םעד ףיוא טָאה יקצינלעמכ ,ענעלעה ענייש
 יד ןּביױהעננַא 1681 ןיא ךיז טָאהיס ןעוו ,טַאהעג טינ דשח ןטסדנימ

 ןוא דלָאנ ןרעטָאט יד ןלַאצַאּב טפרַאדַאּב יקצינלעמכ טָאה ,המחלמ
 ,ךעלדנער טימ לסעּכ ַא םיא םלעפ סע זַא ,ייּברעד טלעטשעגטסעּפ

 =ימ ןוז ןייז ןעמונעגטימ טָאה סָאד וַא ,טנײמעג רע טָאה תליחּת
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 ןייק ןקַאוָאק טימ טקישעגקעװַא טַאהעג ןַאד טָאה רע ןכלעוו ,שָאמ
 לסעפ ןגעו טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה שַאמיט רַאנ ;עטיל
 טרעקענמוא ךיז שָאמיט טָאה עלייוורעד ,טסואוועג טינ וליּפַא דלַאג
 ,לייח םוצ ןרָאפקעװַא טּפרַאדעג טָאה לעמכ ןוא ,ןירהַאשט ןייק
 =ונעג שַאמיט טָאה רעּבירעד ,ןלױּפ ףיוא ןײג ןּבילקעג ךיז טָאה סַאװ
 .דלָאנ לסעפ ןטימ רעמ רעד זיא םע סָאװ ,ןשרַאּפוצסױא ךיז ףיוא ןעמ

 =יפ=עסַאק ןטּבילַאּב םעד רעהרַאפ ןפיוא ןעמונענ טָאה ןעמ

 =עגנָא טָאה ןעמ ןעוו רָאנ ,טנקײלעג רע טָאה ּבײהנָא ןיא ,רער
 ,הבינג רעד ףױא רָאנ טינ ןעװעג הדומ רע טָאה ,פעלק טדנעוו
 =ימ .ּביײװ סנַאמטעה םעד םימ ןעננּויצַאב-עּביל ףיוא ךיוא  רַאנ
 טָאה יקצינלעמכ .רעטָאּפ םעד ןּבירשעגקעװַא גנידצלַא טָאה שָאמ
 =רַאפ דלַאּב רע טָאה ןדַאש ןלעירעטַאמ רעד .ףיוא זיורּב ַא ןּבעגעג

 סָאװ ,ננוקידײלַאּב רעד ףיוא ץרַאה סָאד טמיושענ טָאה םיא ,ןסעג
 ןּבענענ טָאה רע .ױרפ רעשלַאפ רעד ןופ ןענַאמשענסױא זיא רע
 וַא ,רעּביא טינ רעּבײרש-עירָאטסיה רעד !ןענרעלנַא טוג :לעּפַאּב ַא
 -עה טָאה ןעמ : ףָארטש עכעלרעדיוש ַא טרעלקעגסיוא טָאה שָאמיט
 ןדנוּבעגפיױנעצ ,טעקַאנ=ליוה ןַאטענסױא ןטּבילעג ריא טימ ןענעל
 טָאה תועידי ערעדנַא טױל .,ןעגנַאהעגפױא ןוא קירטש ַא טימ ײז
 ,ןשטנעמ ףניפ ךָאנ ןעגנַאהעגפױא הילּת ןיא ףיוא יז טימ ןעמ
 טאה לעמכ ןעוו .הבנג רעד ןיא טשימעגנײרַא ןעוועג ןענייז סָאװ
 רע עכלעוו ,יורפ יד טַאהעג טָאה סע ףוס ַא רַאּפ סָאװ ,טרעהרעד
 ,הרוחש=הרמ ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא ,טּבילעג סייה יװַא טָאה
 =נַאנ ןעקנורטעג ,לָאמעלַא יו רעמ ךָאנ ןעקנירט ןעמונעג טָאה רע
 טַאה םעמוא םעד ;טרערעג טינ טרָאװ ןײק טָאה רע .געט ענעצ
 ,ןפנַארּב טימ ןסָאנרַאּפ רע

 =ַאב ןײק טכַארּבעג טינ ךיוא טאה םולש רענבל=הרש רעד
 ױזַא ,ןקַאילָאּפ יד ןרירפוצמוא ןעוועג ןענייז רעירפ יוװ ײזַא גנוקַיור
 ןיא ןעמונעג ןּבָאה יײז ,ןקַאזַאק יד ןעטעג ךיז רעסיוא טציא ןעניײז
 =קעװַא ןוא ענַיַארקוא ןופ ןלייט עשילוּפ יד ןזָאלרַאפ ןסַאמ עסיורג
 .םינ טַאה םע ןיהואוו ,ןײרַא ּפעטס ןיא רעטייוו ךָאנ ,חרומ ןיא ןייג

 יד ,ץירּפ ןוא ןטמַאַאּב ןשילױּפ ןופ טנַאה יד ןעגנַאלרעד טנעקעג
 ןייא ןגױאװעגרעּבירַא טָאה ַאד :טרעהעגפיוא םינ ןּבָאה תומחלמ
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 -נצנעלנ ַא ןּבעגעגנייא ןקַאילַאּפ יד ךיז טָאה .רערעדנַא רעד ָאד ,דצ
 ןוֿפ ןרעטָאמ יד ןסירעגנּפָא ןּבָאה יז :גנַאג רעשיטַאמָאלּפיד רעד
 ,םולש ןרעדנוזַאּב ַא יײז טימ ןסָאלשענ ןֹוא ןלעמכ

 טינ ןליוּפ ןנעק ןיוש טעוװ ןײלַא רע זַא ,ןעוענ טָאה לעמב
 טלַאװעג טָאה רע ןכלעוו ,שָאמיט ןוז ןייז ןופ טוט רעד .ןייטשייּב
 ןנָאלשעגּפָא ךיוא טָאה ,עיװַאדלָאמ ןופ רַאדָאּפסָאה א רַאפ ןכַאמ
 =רנַאהרעטנוא טריפעג רע טָאה גנַאל ןופ ןיוש .טומ םעד םיא ייּב
 ךיו ןסָאלשַאּב רע טָאה טציא ;תוכולמ עשידנעלסיוא טימ ןעגנול
 טָאה 1054 ּבײהנַא ןוא ,רַאצ רעװקסָאמ םעד ןּבעגוצרעטנוא
 -לַארענעג , רעשיקַאוָאק רעד ןּבילקענפיוא וװַאלסַאיערעּפ ןיא ךיז
 =סיורג, טימ (עניַארקוא)ײדנַאלסורנײלק , טקיניײארַאפ טָאה סָאװ ,ײטַאר
 ײלרעלַא רענַיַארקוא יד טגָאועגוצ טָאה ןעמ ,(עװקסַאמ) ײדנַאלסור
 =טסּבלעז עלופ ,ןקַאוָאק עשרעטסייר ןַאמ טנוױט קיצכעז ,ןטיײהיײרּפ
 =ענ טָאה רע סָאװ ,ערער ןייז ןיא ;רעטײװ ױװַא ןוא גנוטלַאװרַאּפ
 וצ ןסעגרַאפ טינ לעמכ טָאה ,גנוקינייארַאפ רעד תבוטל ןטלַאה
 יו ,רעמעּב טנוה ַא ןוא דיי ַא זיא ןקַאילַאּפ יד ייּב , זַא ,ןענָאמרעד
 ,"(רענװַאלסַאװַארּפ ַא) טסירק ַא םרעזנוא

 ןעמעננַא טלָאװעג טינ גנַאנרעּביא םעד ,ךעלטנייוועג ,טָאה ןלױּפ
 עװקסָאמ ןשיווצ גירק ַא טרעקַאלפעגרעדנַאופ ךיז טָאה סע .ּביל רַאּפ
 ,ןעוועג ויא ףוס רעד .רָאי ןציירד ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןוא
 קיטש ַא ץוח ַא טָאה עװקסָאמ : ןרָאװעג טליײטעצ יא עניַארקוא זַא
 =יַארקוא ץנַאנ ןעמוקַאּב (קסנעלַאמס טָאטש רעד טימ) דנַאלּפורסײװ

 ןפיוא וועיק טָאטש יד ןוא ,רעפענד טז ןקניל ןפיוא םָאװ ,ענ
 רעטכער רעד ףיוא ,עניַארקוא לייט רעקירעּביא רעד ;גערּב ןטכער
 רעד ןיא ןױש ןעװעג ,ןלױּפ ייּב ןּבילּבעג זיא ,ךײט ןופ טייז
 יד רַאנ ,לָאמש רָאנ ןטלַאהעג טָאה ןלױּפ ןעװ ,ןטנעמָאמ המחלמ
 ,טעװעטַארעגסױרַא יז ןּבָאה ןדעוש טימ עװקסָאמ ןופ םיכוסכס
 עשילױוּפ עטלַא יד ןלַאפ וצ ןָא טּבײה ןָא טיצ רעד ןופ רעּבָא
 :עצ ןצנַאנניא םורַא רָאי םרעדנוה ןיא זיא יז ןענַאװ זיּב ,הכולמ
 תומחלמ עטיקַאזָאק יד .םינכש עשרעּביור יד ןשיווצ ןרָאװעג טליימ
 רעמ ןיוש ויא יז ןכלעוו ןופ ,ּפַאלקטױט םעד טננַאּלרעד ריא ןּבָאה
 ,ךיז וצ ןעמוקעג טינ
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  נָאשעג םיא טָאה טוט רעד רָאנ ,ףמַאק ןופ ןערּב עמַאס ןיא ,רע
 | / ךיז קיּבייא ,טרעטַאלפעג קיּבײא רע טָאה ןּבעל ןייז ייּב ;ור ןעק
 - ויּב ךָאנ ויא טײקכעלנעזרעּפ ןייז םורַא ףמַאק רעד ןוא ,ןפרַאװעג
 =מוא רעד רע זיא ןקַאילַאּפ יד רַאפ ,טקידנערַאפ טינ נעט ערעזנוא
 . ןיא ןסור עטלַא יד רַאפ ;הלודנ רעקילַאמַא רעייז ןופ רעגנערּב
 / =ָאיצַאנ יד רַאפ ;טײקסיױרג םדנַאלסור ןופ רעיוּב יד ןופ רענייא רע
 . =וא רעקידנעטשּבלעז ַא רַאּפ רעפמעק רעד -- רענִיַארקוא עלַאנ
 - גָאט ןקיטנייה זיּב ןּבילּבעג םיא זיא ןדיי זנוא ייּב ןוא ;ענִיַארק
 2 ףיוא ןבעגעג םיא טָאה רעװָאנַאה עטנ=ןתנ ןכלעוו ,ןעמָאנ רעד
 עא ;טירטסױרַא ןייז ךָאנ ןגרָאמ

 ,ובש חמי לימח עשר רעד
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 יבצ - יתּבש ןופ טרוּבעג יד
 ײרד טנזיוט ףניפ ראי ןופ בַאּב-העשּת ןופ טכַאנ רעד ןיא

 גנולײצ רעשיעּפָארײא רעד טיול -- קיצכַא ןוא םקעו טרעדנוה
 רעד ןיא המוהמ עסיױורג ַא ןעװעג זיא -- 1626 םַאד טפערטַאּב
 =רימס ןיא ,והילא ןּב יבצ:יכדרמ רעלקעמ ןעמערַא םעד ןופ ּבוטש
 ןעועג ויא יז ;דניק וצ ןעגנַאנענ רעווש זיא רתכא ּבײװ .ןייז .ענ
 םורַא ןענַאמשעג ןענייז םענעריי יד ןוא עמַאּביײה יד .ננילטשרע ןַא
 ןפַאלעגמורַא זיא רעמיצ ןרעּביא ןוא ,ןירעניוװעג רעד ןופ םעּב
 ןופ יירשעג םעיינ ןדעי ייּב טנעה יד קידנכערּב ,רעטלפייווצרַאפ ַא
 =מערפ טקישעגוצ טָאג ךָאנ טָאה דָארג .סַאּבעלַאּב רעד ,ּבייוו ןײז
 ,דײ רעמורפ ַא ןעוועג זיא יבצ=יכדרמ ,ןײרַא ּבוטש ןיא ןשטנעמ עד
 יד ךָאנ טרפּכ .םיחרוא-תסנכה ןופ טשּפ םעד טסואוועג טָאה רע
 רע סָאװ ,םידמול ,ןשטנעמ ענייפ ןעוועג ןענייז ענייז םיחרוא עקיטציא
 טוט סָאװ רעּבַא ,ןפוא ןטסנעש ןפיוא ןעמענוצ טלַאװעג יז טלָאװ
 ןופ טייצ ַאַא ןיא שקנוּפ רעהַא ןלַאפעגנײרַא ןענייז ייז זַא ,ןעמ
 ?יײז טימ ןּבעגוצּפָא ךיז םינ ּפָאק ןייק רַאנ טָאה רע ןעוו ,קילנמוא

 רע ויא ,ןירָאטעּפמיק רעד ןֹופ ןצכערק ןופ רענעכַארּבעצ ַא
 גײז רַאפ ןענייוו ןעמונעג ןוא לרעקלַא ןיא םיחרוא יד וצ ןײרַא
 =קעװַא טינ לָאז רּתסא ןײמ וַא ,טפלעה !טיײל עכעלטעג ,עמורפ
 !טלעװ רעד ןופ טייצ רעד רַאפ ןײג

 ; טרעפטנעעג םיחרוא יד ןופ רענייא טָאה

 בייו ןיד .ןפלעה טעװ טָאג ,ךיז ייּב ּפָארַא טינ לָאּפ,

 טעװ סע סָאװ ,ןוז ַא ןּבַאה טעװ יז ןוא ,ןרעװ ןזענעג טעװ רּתסִא
 ןרעװ םיורג טעװ ןעמָאנ ןייז .ןעמעלַא זנוא וצ גנוטסיירט ַא ןיײיז
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 ןפלָאהעג ןלעװ געט ענייז ןיא ןוא ,טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא

 ײ,םילשורי ןוא הדוהי ןרעוו
 ןוא ,ןעצכערק וצ טרעהענפיוא רּתסֹא טָאה טונימ רעד ןיא

 ויא'ס ,דניק ןריוּבעג=ײנ ַא ןופ יירשעג םעד טרעהרעד טָאה ןעמ
 =עג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ דלַאּב ךיז טָאה יירשעג רעד ,לגניי א ןעוועג

 םענופ טרעהרעד ךעלטייד ץנַאג ןּבַאה עקימורַא יד ןוא ,רעטכעל
 טינ ןוא טרעדנזאווענ רעייז ךיז ןּבַאה עלַא ,יַאּבַאּב ; :ליומ םדניק
 ,םײטַאּב סָאד םנױזַא סָאװ ,טסואוועג

 ןוא ,תירב םעד טכַאמעג רעטָאּפ רעד טָאה גָאט ןטכַא ןפיוא
 דוּביּכ ןײק טגרַאקעג טינ רע טָאה ,םערָא גונעג ןעוועג זיא רע שטָאכ
 למ .טָאטש ןופ טײל עטסנעש יד הדועס רעד ףיוא ןטעּברַאפ ןוא
 יד ןשיװצ ;ַאּפַאקסיא ףסוי 'ר ןײד רעד טָאה דניק סָאד ןעוועג
 ײרד יד ךיוא ןוא ַאּפַאּפַאל ןרהא 'ר ,בר רעד ןעווענ ןיא טסענ
 ןוא ,יתּבש ןּבענעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה דניק םעד .םיחרוא עבושה
 .יבצ-יתּבש ןפורעג רעטעּפש םיא ןעמ טָאה יבצ ןעמַאנ סנטַאט ןטיול

 טָאה ,הרועס דעד ײּב שיט םוצ טגנַאלרעד טָאה ןעמ ןעוו
 ;טשינרַאנ ןסע םיחרוא יירד יד זַא ,טקרעמַאּב ןרהא'ר יּבר רעד
 ןעגנערּב יז רעדיײא ןוא ,ןסע ןטלָאװ יז יו ךיילנ רָאנ ןעוט ײז
 ,טנַאה רעײז ןופ ןדנואװשרַאֿפ יז טרעװ ,ליױמ םוצ זוײּפש יד
 =ענ טשינרַאג טָאה רע רָאנ ,טרעדנואוורַאפ רעייז ךיז טָאה ןרהא ר
 קעװַא ןיוש ןענייז עדמערפ יד ןעוו ,ןגרָאמ ףױא טשרע ןוא ,טנַאז
 =ַאנ עניײז וצ תפומ םעד ןגעוו ןּבעגע)רעּביא רע .טָאה ,ענרימס ןופ
 ;םיכַאלמ ןעוועג ןענייז סָאד זַא ,ןּבילצעג ןעמעלַא יב זיא סע ,עטנע
 יד יו ,שמוח ןיא טײטש םע סָאװ ,טנַאמרעד ךיז ןּבַאה עלַא
 ,וניבא םהרּבא וצ ןעמוקעג ןענייז םיכאלמ

 ןיא סע ױזַא יו ,םעד ןגעוו עדנעגעל יד טליײצרעד סָאד טָא
 טרעדנוה ירד ןיא ,טציא ,יבצ-יתבש טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג
 םיא ןעמ טָאה יצ .ןלעטשוצטסעפ ךעלניממוא ןיוש זיא ,םורַא רָאי
 ןיפ רעיײלש ַא טםימ טלגנירעגמורַא טרוּכעג ןייז ךָאנ דלַאּב עקַאט

 ןעניז םיתפומ יד רעדַא ,ןעגנולעטשרַאּפ עכעלריטַאנמוא עכלעזַא
 טַאהעג ןיוש ךיז טָאה יבצ-יתּבש ןעוו ,רעטעּפש ןעמואוושעגפיורַא
 בעל ןצנַאנ ןייז טוומענ טָאה ןעמ ןוא חישמ ַא רַאפ ןפורעגפיוא
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 רעכיג .טייקכעלטענ ןוא טייקידתודוס ןופ לטנַאמ ַא ןיא ןליהנייא
 | ,עטייווצ סָאד

 ;ןעקנעדעג רימַאל רעּבַא ןטקַאפ עשירָאטפיה יד
 ,1626 ,בָאּב-העשּת םוא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא יבצ-יתּבש
 .רעלקעמ רעמערַא ןַא ןעוועג ןיא רעטָאפ ןייז

3 

 ןרָאי עשרעדניק םיבצ - יתּבש

 ןַאד ויא ,עיזַאנײלק ןיא ץַאלּפנּפַאה רעקיטכיװ ַא ,ענרימס
 ץנַאג ןופ םירחוס ןּבײלקּפױא ךיז ןנעלפ םע ואוו ,טרָא ןַא ןעווענ
 טָאה ייז םורַא ,םירחוס עשילגנע יד םימ ךיז ןענענענַאּב ןוא חרזמ
 טָאה ןקילג עסיורג ןייק ,יבצ:יכדרמ יר טיורּב ןייז טנידרַאפ . ךיוא
 רע טלָאװ ןוז ןייז ןופ גנויצרעד רעד רַאפ רעּבָא ,טכַאמעג טינ רע
 -ּפֶא ירפ ןיתּבש טָאה רע .ּבײל ןופ ןעמונעגּפַארַא דמעה עטצעל סָאד
 ענעי ןריי ײּב גהנמ רעד ןעװעג ןיא סָאד יװ ,רדח ןיא ןּבעגעג
 =עג ךיז ןּבַָאה טייל ןוא טָאנ ,דמלמ ןטונ ַא וצ אקווד ןוא ,,ןמייצ
 טָאה רע יא ,טנוועג ןוא ןייש ןעוועג זיא רע יא ;לנניי ןטימ טיירפ
 גונעג ןיא םע ,ןכַאז ןעמענוצפיוא טייקיעפ עקיררעווקרעמ ַא טַאהעג
 קיּבײא ףיוא סָאד ןיוש זיא ,ןרעה םעּפע לָאמנייא לָאז רע ,ןעוועג
 ףױא ןגָאז טנעלפ יּבר רעד .חומ ןַײז ןיא טצירקעגנייא ןּבילּבעג
 רעד סָאװ ,רָאנ ךיז טנַאמרעד רע ,טינרָאג טנרעל יתּבשע :םיא
 ,"ךיוּב ןיא ןעמַאמ רעד ייּב טנרעלעג םיא טָאה ךאלמ

 רעד םיא סָאה ,רָאי ןּביז ןרָאװעג טלַא זיא יבצ-יתּבש ןעוו
 =ערג ַא ךָאנ ,ןטייווצ ַא ךָאנרעד ,ןדמל ַא ןיּבר ַא ןעגנודעג רעטַָאּפ

 ץנַאנ ןיא יקּב ַא ןעוועג לגניי סָאד ןיוש ויא רָאי ףלעווצ וצ .ןרעמ
 עשידומלּת=ךָאנ יד וצ -- "םיקסוּפ; וצ רעּבירַא ויא ןוא ,ארמג
 ןיש רע טָאה ,ןעמונעג טינ גנַאל טָאה םע ,רעשטייטסיוא=ץעזעג
 ץנַאג ןיא רַאלק ןעוועג רע זיא םורַא יװַא ןוא ,ךיוא סָאד טנעקעג
 סָאװ ,הנומא רעד ןופ לײט םענעי ןיא ,טסייה סָאד 1 "הלגנח
 ןענרעל סָאד רעּבָא ןיוש טָאה םיא ,ןדמל ןדעי רַאפ ןּפָא זיא

 .עלגינ : מרערעגסיוא }1
 6 ךיירגייוו .ם
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 רעד וצ ,1 "רּתסֹנ , וצ ןניוצעג טָאה םיא ;טקידירּפַאּכ טינ ."הלננ,
 םעד טּבײהרעד סָאוו ,הלּבק ןופ ערעל רעשיטסימ ,רענעגרָאּברַאפ
 רעטסערג רעד .ןטלעװ ערעקיטכיל ,ערענעש ,ערעבעה וצ ןשטנעמ

 ןײד רעד ענרימס ןיא ןעװעג טלַאמעי זיא הלּכק ןופ .רענעק
 =רעל לָאז רע זַא ,ןמעּבעג םיא טָאה יבצ-יתּבש .,ַאּפַאקסיא ףסוי יר
 שטַאכ לייוו ,טמימשעגנייא טָאה לּבוקמ רעד ןוא ,םיא טימ ןענ
 טימ טמשעג רעּבַא רע טָאה ,גנוי רעײז ןעוועג ךָאנ זיא יבצ:יתּבש
 ךַאנ רע זיא וצרעד .הליהק רעצנַאנ רעד רעּביא ןטײקיעּפ ענייז
 םעוו לנניי סָאד זַא ,רעכיז ןעווענ זיא ףסוי יר ןוא ,דימתמ ַא ןעוועג
 - .ןּבעל ןוא ּבײל טימ ןענרעל ןרעוװש םעד ןיא ןוטנײרַא ךיז

 ןיא ןַאטעגנײרַא ךיז טָאה יבצ:יתּבש .ןעוועג עקַאט ןיא ױזַא
 רע .ךַאז רעדנַא ןײק ןנעו טרעלקעג טינ טכַאנ ןוא נַאט ,הלּבק
 יא לכש ןייז רעּבָא ,רָאי ןצפופ לּכה-ךס ןעוועג טלַא טלַאמעי זיא
 ןעוװעג קיעפ ןיא ןוא סָאמ רעד רעּביא רַאנ טלקיװטנַא ןעוועג
 טנרעלענ טָאה רע ,ןנַארּפ עשיפַאסָאליפ עטסרעווש יד ןעמענוצפיוא
 ךָאנרעד ,הלּבק רעד ןופ רפס ןטסקילײה םעד ,"רהװ, םעד
 יײרא} םעד ןּבענעגרעּביא זיא סע ואוו ,"םייח ץע, םלַאטיװ םייח יר

 ,הרוּת ייסשודקה
 =ַאּב טינ ךיז טָאה עױַאטנַאפ עקידנעילנ םיבצ:יתּבש רעּבַא

 רעד ךַאנ טרַאנעג טָאה רע ;עירָאעט רעקידלכש רעד טימ טנגונ
 טייקכעלגימ ַא טינ סָאװ ,("תישעמ הלּבק,) "הלּבק רעשיטקַארּפ,
 ,ןעננורעוושַאּב ךרוד ,ןּבעל םענופ גנַאג םעד ןטייּבוצרעּביא לּבוקמ םעד
 טָאה יּבר רעד .ליוװ רע סָאװ טָאג ייּב ןלעוּפ וצ תועימק ןוא תומש
 ?רעטרעוו יד טימ םיא טשטנעּבענ ןוא טנרעלעגסיוא ךיוא סָאד םִיא
 ,"יתבש םכח, רָאנ ,יתּבש ןסייה טינ ןיוש וטסלָאז ןָא טנייה ןופ

 ג

 הנותח טָאה יבצ - יתּבש

 ּוַא ,םעד ןגעוו ןרָאװעג ריואווענ דלַאּב ןעמ ויא טָאמש ןיא

 ,ייהלננ} ןיא ןרמל רעפסיורג ַא רָאנ טינ זיא ןוז רעגנוי םיבצ?יכדרמ

 .רעטסינ ;:פדערעגפיוא 1
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 ,הלּבק רעד ןופ ןשינעמייהעג יד ןיא רענעק רענעטלעז ַא ךיוא רָאנ
 לייוו ,ןיּבר םוצ ןוא רעטַאּפ םוצ םינכרש ןקיש ןעמונענ טָאה ןעמ
 ּבוטש ןיא ךיז ייּב ןּבַאה = טָאה ענרימס ןיא דיי רעדעי
 . ,םעדייא ַאוַא

 הנותח ןנעוו ןרעה טלַאװעג טינ ּבײהנָא ןיא טָאה יבצ-יתּבש
 טָאה רע ןוא ,טרערעגנייא םיא טָאה ףסוי יר יּבר רעד רָאנ ,ןּבָאה
 ,לדיימ עקירעינצרעפ ַא ,ןעלחר רענייש רעד טימ הּפוח ַא טלעטשענ
 .ןרהא 'ר ,ענרימס ןיא ןפחי ןוא ריבנ ןסױרנ ַא ןופ רעטכָאמ יד
 יד טינ ןוא ןתח רעד טינ ןעניײז תומוקמ ענעי ןוא ןרָאי ענעי רַאפ
 טימ ןרָאװעג טעװַארּפעג זיא הנותח יד ןוא ,גנוי וצ ןעװענ הלּכ
 ,דַארַאּפ םיורג

 ,הלּבק קשח םױרנ םימ טנרעלעג רעטַײװ טָאה יבצ-יתּבש
 עגנוי יד רָאנ .םיא ןיא טלניּפשעג ךיז ןּבַאה עקימורַא עלַא  ןוא
 עריא ןענַאװ זיּב ,טרעיודעג טָאה גנַאל ,קירעיורט ןעוועג זיא ױרּפ
 ןיוש זיא'ס ןעו .רעצ ריא ןופ הּביס יד ןעגנַאנרעד ןענייז ןרעטלע
 גנילצולּפ ןרהא 'ר ריבג רעד זיא הנותח רעד ךָאנ רַאְי ַא ןעוועג
 ןוא ,ףסוי 'ר ,ןיּבר סיבצ=יתּבש וצ םעּכ םיױרנ טימ ןלַאפעגנײרַא
 וד ?רַאה ןיימ ,רימ טימ ןַאטענ וטסַָאה סָאװ, : ןגָאלק ןעמונעג
 טינ ףרַאד סָאװ ,ןשטנעמ ַא וצ רעטכַאמ ןיימ ןּבענעגקעװַא טסָאה
 טָאה רָאי ץנַאגַא -- טנַאלק ןוא טנייוו רעטכָאט ןַײמ !ּבײװ ןייק
 ,"ריא וצ טרירענוצ םינ לָאמ ןייא ןַײק ךיז רע

 א ןייז .,ןיתּבש ךָאנ טקישעג ףסוי 'ר ןייד רעד טָאה
 =טנעעג יבציתּבש טָאה .רעמ רעד זיא סָאװ ,טנערפענ םיא ןוא
 =ניא רע טָאה יײּברעד ןוא ,"ןוט יױזַא טזומעג בָאה ךיא, :טרעּפ
 ּבאה ךיא רעדיײא ךָאנ, :רעיוא ןיא דוס ַא ןיּבר םעד טמױרענ
 םש ןקילײה םענופ ףליה רעד טימ ךיז ךיא ּבָאה ,טַאהעג הנותח
 ּפַארַא ךיא ןיּב ךָאנרעד ןוא ,טרָא ןכױה ַא ןיא ןָאטענ ּבײה ַא
 ןיא ןטּפַאהַאּב ךיז ּכָאה ךיא :ןנָאז וצ טניײמענ טָאה סָאד ."םולשּב
 =ַאּב וי ךיא 0 ױזַא יװ --- םײהטָאנ רעד ןופ השודק רעד
 .?יורפ רעקידניז ַא טימ ןטפעה

 ַאוַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,רעכיז ןעוועג ךיוא זיא יּבר רעד

 ןייז ןופ ןדײשּפַא ךיז זומ דיי ַא ןעוו ,טײקילײה ןופ הגרדמ ןימ
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 =יתּבש רעגני רעד זַא ,ןּבױלנ טנעקעג טינ רעּבָא טָאה רֶע ;ּבײװ
 רעּבירעד רע טָאה ,לּפַאטש ַאזַא וצ טכײרגרעד ןיוש טָאה יבצ
 טָאה םיוועג זַא ,םיא ןויוועגפיוא ,ןרטומ ןּבױהעגנָא ןַאמנגנוי םעד
 ןיא רע תעשּב ,ךַאז ענײרמוא ןַא םעּפע טּפעלקעגוצ םיא וצ ךיז

 :יװַא טגָאועג רע טָאה ףוס םוצ ןוא ,ןטלעװ עכיוה יד ןופ ּפָארַא
 ,לָאמעלַא ףיוא םונ ןייז ריד טעוװ ,יתּבש ןוז ןיימ ,ןייא ךיז רעה,
 מינ רעמ ןּבעל ןייד ןיא לָאמנײק ךיז טסעװ וד זַא ,רימ רעווש
 ןופ ךאלמ רעד ןרעוושַאּב לעװ ךיא ןוא ,הלּבק טימ ןעמענרַאּפ

 ,םש ןקילײה םעד ןסעגרַאפ ןכַאמ ריד לָאז רע זַא ,שינעסעגרַאפ
 קיטרַאּפטכער ןייז וטסעװ ,ןרעל ןוא ץיז .טנעקעג טסָאה וד סָאװ
 ןלעװ טיט רעזנוא ךָאנ ןוא ,ןּבעל ןייד ןופ געט עלַא טָאג רַאפ
 טסיּב וד לײװ ,ןרוד ןּב חישמ טימ ןרע=ןג ןיא ןציז עדייּב רימ
 סָאװ ,סנױזַא ןּבעגעגרעּביא ריד ּבָאה ךיא ןוא ,דימלּת רעטסעּב ןיימ
 =ַאּב ןוא םיהַא ײג ,ןשטנעמ םוש ןייק ןּכענעגרעּביא טינ ּבָאה ךיא
 ."ןטָאּבעג טָאה הרוּת עקילײה רעזנוא יו ױזַא ,ּבײװ ןייד טימ ךיז טפעה

 יּבר רעד ןוא ,רעטרעוו יד וצ טרעהענוצ קיור ךיז טָאה יתּבש
 טָאה ףסוי יר ןעוו רָאנ ,טלעוּפעג ןיוש טָאה רע וַא ,טניימעג טָאה
 טדערעגפױרַא ןוא ןרָאװעג טכַאקעגפױא יבצ-יתּבש זיא ,טקידנעעג
 ;םעּב טימ

 ןײמ .ענייד יו רענעבײהרעד ןוא רעכעה זיא המשנ ןיימ,
 לכעל סָאד יװ זיא ריא ןגעקטנַא ענייד ןוא ,ןוז יד יוװ טכייל המשנ
 . ,ײלרָאנ ַא ןופ

 ןוָאלעגּפָארַא רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה יּבר רעד יװ
 ןָא ,ץלַאטש קעװַא ךיז זיא יבצ:יתּבע ,טנייוועצ ךיז ןוא ּפָאק םעד
 ,הטרח לקערּכ ַא

 ױ

 טסקַאװ .יבצ - יתבש

 ןיּבר סיתּבש וצ ןעמוקענ ויא ןרהא 'ר רעש רעד ןעוו
 ַאפַאקסיא ףסוי יר טָאה ,ןוט לָאז רע סָאװ ןגערפ לָאמ ןטייווצ ַא
 ,ןפורענּפָא ךיז

( 
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 טינ םטונ ןײק טעװ ךָאו רעצנַאג רעד ןופ זַא ,עו ךיא;
 טינ ךָאנ ויא םע ןמו=לּכ ,ןמג ךיז קלָאּפרַאּפ סָאד לָאז ,ןעמוקסיורַא
 ,"שיא-תשא ןופ דניז רעד וצ ןעמוקעג

 ףױא דלַאּב טָאה ןוא ןענַאטשַאּב ףיױרעד ויא יבצ:יתּבש
 ,טג ַא טקישעגוצ חילש ַא ךרוד ןגרָאמ

 טָאה רע .ּבוטש ןיא רעטָאּפ םוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע
 ןםעועג טכַאנ יװ גָאמ ןוא טלעװ רעצנַאג רעד ןופ טדײשעגּפָא ךיז
 ףיוא ןעוועג זיא עטַאט רעד זַא ,רעּביא טינ ןעמ .םירּפס יד רעּביא
 =רָאנ םיא טָאה ןוא ןענרעל הלּבק ןרַאּפ יא ,טג ןרַאפ יא זייּב םיא
 =רַאפ ןעוועג זיא רעטַאפ רעד רָאנ .ךיז יײּב ןטלַאה טלָאװעג טינ
 יד ;םײה רעד ןיא ןעוועג לָאמעלַא טינ ןוא ןטפעשעג ןיא ןעמונ
 =ענ ןצנַאנ ןיא ןענייז רעדיוו עילימַאּפ רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנַא
 =עג בוטש ןיא ךַאנ ןענייז רעטימ רעד ץוח .,דצ סיתּבש ףיוא ןעוו
 ןיא טּבײלנעג ןּבָאה סָאװ ,רעטסעװש ַא ןוא רעדירּב ייווצ ןעוו
 ,בילוצ ןָאטעג ץלַא ןיא םיא ןוא טיײקילײה םיתּבש

 =?גפיוא דלַאּב ךיז טָאה ןַאמנגי ןכעלרעדנואוו םעד םורַא
 רע .הרוּת ןייז ןרעה ןעמוק ןגעלּפ סָאװ ,טיילעגנוי הּתיּכ ַא ןּבילק

 םע ,ןרעּבױצַאּב וצ דנַאטשמיא ןעוועג זיא סָאװ יּבר ַא ןעוועג זיא
 =טנערַאּפ טינ לָאז רע םָאװ ,הישק עטסברַאה יד ןעוועג טינ יא
 ןייז ,ןטכױלעג טָאה טלַאטשעג ענייש ןייז .טײהרעקידנליּפש ןרעּפ
 ךָאד ןּבָאה םעד ץוחַא .קיוומ יו ןעגנולקעג טָאה םיטש עסיז
 :םנייא םישעמ ןוא רעטרעוו ןענייז ןיתּבש ייּב זַא ,טסואוועג עלַא
 ,םענעי רַאפ טָאּבעג ַא רַאנ טינ םיא ייּב ןיא טייקנייר ןוא תועינצ
 טנעלפ לַאמטּפַא .ערעדנַא עלַא יו רעמ ךיױא רע טנעלפ ןטסַאּפ
 ןעמַאװצ ןוא םי םוצ ןעמַאוצ ךי ןוָאלּפַארַא הּתיּכ עצנַאג יד

 ענייז טימ יבציתּבש טנעלפ לָאמ שרעדנַא ןַא .ןייז לבוט  ךיז
 .רַאפ ןוא טָאטש רעד רעטניה ןַײגקעװַא טכענ עצנַאנ ףיוא םיַדימלּת
 ,גנַאועג ןיא ןוא הליפּת ןיא טרַאד ןעננערּב

 דיל:עּביל ַא םיא ייּב ןעוועג זיא רעדיל עטסטּבילַאּב יד ןופ
 ךיז טימ ןעמונעגטימ ןּבַאה ןריי עשינַאּפש יד סָאװ ,שילָאינַאּפש ןיא
 ;עינַאּפש ןופ ןּבירטרַאפ יז טָאה ןעמ ןעוו ,שוריג םייּב
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 גרַאּב ַא ףיוא קידנגײטשפיורַא

 ,לָאט ַא ןיא ךיז קידנזָאלּפָארַא ןוא

 ,ןערלעסילעמ טננענַאּב ךיא ּבָאה

 ,רסיק םענופ רעטכַאט יד

 ,דַאּב רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ

 ,רָאה עריא ןגָאװצענ טָאה יז ואוי

 טקנַאלּבעג טָאה םינּפ ריֹא

 ,ררעווש ַא יו

 ךעלדעל=ןגיוא עריא

 ,ןגיױּב רענעלָאטש ַא יו

 ,ןלערק יװ ןּפיל עריא

 ,ךלימ יו שיילפ ריא

 ןעמ טניימ סָאד זַא ,רשה ןייק ןעועג טינ זיא םענייק ייּב
 ןעננווַאּב טָאה יבצ:יתּבש ,ןח ןשידרע טימ הּכלמ-תּב עשידרע ןַא
 דנַאטשוצ ןקידנעטש ַא ןיא ןעוועג ויא רע .למיה ןופ טייקנייש יד
 ,רָאה ַא ףיוא טרַאעג טינ םיא ןּבָאה ןכַאז עקירעכָאװ ;תובהלתה ןופ

 נָא ענרימס ןופ גנורעקלעּפַאּב רעד רַאפ טלָאמעי ןענייז דָארג
 =וּמער רעד טימ גירק טריפענ טָאה יײקרעט ,ןטײצ ערעסעּב ןענַאטשעג
 ,לומ טַאהענ ןײמעגלַא ןיא ןּבַאה ןקרעמ יד שטַאכ ןוא ,עיצענעוו קילּב
 ערעײז ןנַארטעגרעּבירַא םעמריפ עשיעּפַארײא ךס ַא ןּבָאה ךָאד רָאנ

 =יתּבש ,ענרימס רעקַיור רעד ןיא לָאּפַאניטנַאטסנַאק ןופ ןרָאטנַאק
 ,רעלקעמ רעקיסעמלטימ ַא ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,רעטָאפ םיבצ
 עמריפ רעשילגנע ןַא ןופ טנענַא רעקידנעטש ַא ןרָאװעג טציא זיא
 וַא ,ןעלמומ ןּבױהעגנָא ןעמ טָאה טָאטש ןיא ,ןרָאװעג ךייר ךינ ןוא
 .ןוו ןקילײה ןייז ןופ תוכז ןיא ןקילגַאּב ןעמונעג טָאה יבציכדרמ

 ןיא קידנסיוו טכַאמעג טינ םעד ףיוא ךיז טָאה רעטָאפ רעד
 טקוקעג םינ ןױש טָאה רע רעּבָא ,עקימורַא יד םימ ןסעומש יד
 : ,ערנַאש ןָא םיא טכַאמ סָאװ ,קינמישוח א ףיוא יו ןיתּבש ןייז ףיוא

 שסואוועג טינ עקַאט קיטנעק טָאה רעריוו ןיי לַא .יבצ:יתּבש
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 יװ םינּפ ַא טָאהעג טָאה םע ,ןעײרעקשוש ןוא דיר עלַא יד ןנעוװ
 יד ,ךיז טוט םיא םורַא סָאװ ןקרעמַאּב טינ ללֵכּב טלָאװ רע
 ,טָאהעג טינ עררעוו לקערּב ןייק םיא ייּב טָאה טלעװ עקידנסיורד
 ,הלּבק רעד ןופ תודופ יד ןיא טּפיטרַאּפ ןעוועג קר זיא רע

 ה

 ?קיטסימ יד סניױזַא זיא סָאװ

 יד ויא ,רעקלעפ עכעלטסירק יד יײּב יו טקנוּפ ,ןדיי ייּב

 ,רעטלעלטימ ןופ ךָאנ טסקַאװ סָאװ ,גנומערטש עקיטסיײנ ַא קיטסימ
 טכַארטרַאּפ ,ןייוטסואווַאּב םוצ רַאנ טמוק רע ןעוו ,שטנעמ רעדעי
 =שהיח ןנעו ,םטכעלש ןוא םטוג ןגעוו ,םיױמ ןוא ןּבעל ןגעוו ךיז רעי
 רעפטנע ןַא טינ עיגילער יד ,טייקכעלטעג ,טייקבעלשטנעמ ,טײק

 ףױא טכעלש ןיא קידצ םעד זַא ,טגָאז יז :ןנַארּפ עלַא יד ףיוא
 ּפַא טגייל יז ;אּבה:םלוע ןּבָאה רע טעװ רַאּפרעד רַאנ ,טלעוו רעד
 ימיוט ןכָאנ ףיוא טײהטַאנ רעד טימ גנוקינייארַאפ םנשטנעמ םעד
 רַאנ ,םרעפטנע יד ןופ טקידירּפַאּב ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאּפ
 ץרַאה רעײז ,רעטעּפש ףיוא שינעגײלּפַא יד ןוָאל טינ ןליוו ערעדנַא
 ,טרָא ןפיוא דלַאּב םײהטָאנ רעד טימ ךיז ןקינײארַאּפ וצ טּבערטש

 ןופ ףױלרַאּפ ןיא ךיז טָאה ךריק עכעלטסירק עלעיציּפַא יד
 יד :םינינע עכעלטלעוו ןיא ןָאטעגנײרַא רעמ ץלַא רעטלעלטימ
 עשיטילַאּפ טימ ,תומחלמ טימ ןעמונרַאּפ ןעוועג ןענייז ןטסּפױּפ

 טַאהעג ךיז טָאה עיגילער עלעיציפַא יד ,םעגירטניא טימ ,ןפמַאק
 =עג טינ טָאה םע רעװ ןוא ,םעטסיס רעסיוועג ַא ןיא טמַאצעגנייא
 ,טסיײה ךריק יד סָאװ ץלַא ןיא ויִּת ןיִּב ףלַא ןופ ןּבײלנ טלָאוװ
 ,רקיעּב=רפוּכ ַא ןעוועג זיא רעד

 רימ ןוא ,גנונעווַאּב=טסעטַארּפ ַא ןפורסיורַא טזומענ טָאה סָאד
 =ײא ץנַאנ ןיא ךיז ןקרַאטש רעטלעלטימ ףוס םוצ יװ ,עקַאט ןעעז
 רעייז קעװַא ןפרַאװ ןשטנעמ ,ןעגנוגעווַאּב עשיטנַאטקעס יד עּפָאר
 ןרייש ןוא ןפיוה עשיצירּפ יד ןיא רעדָא טעטש יד ןיא ןּבעל טוג
 =נייא ןַא ןיא ואוו:ץעגרע ךיז ןצעזַאּב יז ;טלעװ רעד ןופ ּפָא ךיז
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 =ַאוװ ןוא טיורּב ייּב 1 תודדוּבתה ןעװַארּפ ןוא עקטסוּפ רענעלַאּפעג
 =םיוא ןעמענ ייז ןוא טינ ךיוא טימרעד ךיז ןענעגונַאּב ערעדנַא ,רעס
 ןעמ טגעלפ לָאמטּפָא ,דלַאװגרעּביא סטכעלש סָאד ךיז ןופ ןטָאר
 יװ טעמּכ ,ןשטנעמ תוּתיּכ ןענעגענאּב טעטש יד ןופ ןפַאג יד ףיוא
 =נַאהַאּב ןעוועג ןענייז סָאװ ,םלעק רעד ףיוא טקוקעג טינ ,עטעקַאנ
 =יר ענרעזיא טימ ןפימשענ ךיז ןּבָאה ןוא ןטײק ערעווש טימ ןענ
 גנוּבענרַאפ ןעניפעג טלַאװעג ןפוא ַאזַא ףיוא יז ןּבָאה סָאד ,רעמ
 םינונעּת עשידרע יד וצ ,טלעוו רעד וצ לקע רעד ,דניז ערעייז רַאֿפ
 ךיז ןנ:עלפ יז וַא ,םיורג ױזַא ןעווענ ןטנַאטקעפ לייט ַא ייּב זיא
 ןטימ ןסיירוצסיוא ידּכ ,ןענַאגרַא-םטכעלשענ יד ןדײנשרַאֿפ ןײלַא
 .הוואּת ןופ טײקכעלגימ עדעי לצרָאװ

 =םיוא ,עטלַאק יד ןגעק טריטסעטַארּפ ןשטנעמ ןּבָאה ױזַא טָא
 =ארּפ רעד .ךריק רעד ןופ ןעגנומַאצרַאפ ןוא םערעל ענעטסַאמענ
 -- רליוו שממ זיײוװנטיײצ ,שיטסַאטנַאפ זייוונטייצ ןעוועג זיא טסעט
 ןטסקינײװעניא םעד ןופ טַאטלוזער ַא ןעווענ לָאמעלַא זיא רע רעּבָא
 םעטנעּפ יד ןגָארטרעּביא טנעקעג טינ טָאה סָאװ ,גנַארד ןזעיגילער
 =םיוא יד ןופ טלַאװעגנ טָאה ןעמ .,םיללּכ עדמערפ עטלַאק יד ןופ
 רעטיצ ןרַאּבלטיממוא םוצ קירוצ ךיז ןרעקמוא םעמנַאד עטנרעלענ
 ןּביױלג שטנעמ רעד ףרַאד רַאּפרעד טינ ,ןצרַאה ןקיּביילנ םענופ
 ןּבײהרעד וצ ןעז ףרַאד רע רָאנ ,םיא טסיײה ןעמ לייוו ,טָאנ ןיא
 טימ ןסיגפיונוצ ףךיז לָאז המשנ ןיז וַא ,המשנ ןייז טייוװ ױזַא
 'טרעוו יז ןעו ןוא ,קנופ רעכעלטעג ַא ןײלַא ויא המשנ יד .טָאג
 =עלדנעמוא רעצנַאנ רעד טימ ףיונוצ קנופ רעד ךיז טפינ ,2 הלעתנ
 ,טײהטַאנ רעכ

 =טנַא רעקלעפ ערערדנַא ייּב יוװ ױזַא ךיז טָאה ןדיי ייּב ךיוא
 ןעװעג ןענײז סע םגה ,גנומערטש עשיטסימ עקרַאטש ַא טלקיוו
 ,"רּתסנ , ןענרעל ןגעק טפמעקעג קרַאטש ןּבָאה םינּבר יד ןעוו ,ןטייצ
 עקימורַא יד ןופ ןסולפנײא יד טקריוװענ ַאד ןּבָאה טייז ןייא ןופ
 רעקידנעטשּבלעז ,רעדנַא ןַא ןעוועג ךיוא זיא'ס רעּבַא ,רעקלעפ
 .גנולפייווצרַאפ יד לָאמטּפָא זיא זַאטסקע םענופ רעטומ יד ,לַאװק

 .םערעדיוּבסיה : םרערעגסיוא 1

 .עלַאסינ ;מדערענסיוא 2

 י+
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 =אנ ַא ףיוא גנונעּפַאה יד טרילרַאפ קלָאפ ַא רעדָא שטנעמ ַא ןעוו
 ןרעלק ןַא ןעמ טּבײה ,עגַאל ןייז ןופ גנורעסעּברַאפ העכעלריט
 יױזַא זיא ךָאנ רעװ ןוא ,ףליה רעכעלריטַאנרעּביא ןגעװ
 ?גנולפייווצרַאפ רעטצעל ןופ דנַאמשוצ ןיא ןעוװעג ןדי יװ טּפָא
 ןופ לַאװק רעד ויא טנקיר טעגסיוא וַא ,עקַאט רימ ןעעו
 טײקטקירירפַאּבמוא לייוו ,ןרָאװעג טינ לָאמ ןייק זנוא .ייּב קיטסימ
 גנוקרַאטשרַאפ ַא רעּבָא ,טלעװ רעד ףיוא ןַארַאפ לָאמעלַא זיא
 יד ןעוו ,טסלַאמַאד רימ ןקרעמַאּב ןעגנונעווַאּב עשיטסימ יד ןופ
 .ןגָארטוצרעּבירַא םינרָאנ ןיױש ןרעו תורצ עשידיי

 ףױא ויא לּבק ."הלּבקה ךיו טפור קיטסימ עשידיי יד
 =ענ יד זַא ,ןגָאז וצ טניימ סע ןוא .ןעמוקַאּב -- שטייט רעד שידיי
 רעטייוו ןוא רעוא וצ ליומ ןופ ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא ערעל עמייה
 ,טײצ רעזנוא וצ ןעגנַאנרעד זיא יז ןענַאװ זיּב ,רעיױא וצ לױמ ןופ
 ,"םילּבוקמ, ןפורעגנַא ןרעװ ערעל עמייהעג יד ןענעק םָאוו יד

 ,ירפ רעײז ןּבױהעגנַא ךיז טָאה ןדיי ײּב המכח עמייהעג יד
 ןּבלַאהטרעדנָא טימ טסײה סָאד ,דומלּת ןופ ןטייצ יד ןיא ךָאנ
 ,הל-ק רעד ןופ רפס רעטסקיטכיוװ רעד רָאנ ,קירוצ רַאי טנזיוט
 זיּב ךָאנ ךיו טציטש ןעמ ןוא ךיז םוָאלרַאפ ןעמ ןכלעװ ףױא
 ןופ ןענרעל רקיע רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ןוא גָאט ןקיטנייה
 ;םע ןפור ןדיי עמורפ יד יװ רעדָא ,"רהוז רעד זיא ,יבצ:יתּבש
 "רהװ, טרָאװ סָאד ,רהװ רעקילײה רעד --- ישודקה רהוו רעד,

 קוסּפ ַא ןופ ןראוועג ןעמונעג זיא'ס ןוא ,"ןייש ,ץנַאלג , טײטַאב אפונ
 ןצנַאלג ןלעװ רענרעל יד ןוא , !ןּבירשעג טייטש סע ואוו ,לאינד ןיא
 ."למיה ןופ ץנַאלג רעד יו

 ,עינַאּפש ןיא לָאמ ןטשרע םוצ רפכ רעד ךיז טָאה ןויװַאּב
 טפלעה רעטייװצ רעד ןיא ,קירוצ רַאי טרעדנוה ןּביז עּפַאנק טימ
 -רַאפ קיטסימ יד טָאה טייצ רענעי ןיא ,טרעדנוהרָאי ןטנציירד ןופ
 גנילצולּפ ךיז טָאה ָאד ןוא ,ןשטנעמ זיירק ןסיורג ַא טריסערעטניא
 =עג ןעמ טָאה ןָאיל-עד השמ לּבוקמ םוצ זַא ,גנַאלק ַא טַײרּפשרַאּפ
 רעבלעוו ,רפס=הלּבק ַא ןופ די-בתּכ ַא לארשי:ץרא ןופ טכַארּב
 טָאה יאחוי ןּב ןועמש יר ,ןײלַא 1 יאחוי ןּב ןעמש.יר ןופ טמַאטש

 יאָאכוי :מדערטגסיוא
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 ,ננונעכערטייצ רעשיעּפָאר יא רעד ןופ טרעדנוהרָאי ןטייווצ ןיא טּבעלעג
 רע ;ןּברוח ןטייווצ ןכָאנ רָאי טרעדנוה ַא טימ ןצנַאגניא ,טסייה סָאד
 רַאפ ארמג ןיא ךיז טנכער ןוא דימלת ַא סאביקע 'ר ןעווענ זיא
 ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע .,ןטעטירָאמױא עטסערנ יד ןופ םענייא
 רע טָאה דנַאנַאכָאנ רָאי ןציירד ןוא ,רעמיור יד ןופ ןעגנונלָאּפרַאפ
 טרעהרעד טָאה רע ןענַאװ ויּב ,לייה ַא ןיא ןטלַאהַאּב טוומעג ךיז
 טָאה ,טליצרעד טרעוו ,טייצ ןייז ןיא ,"יירפ טסיּב, :לוק-תּב ַא
 םע לייוו ,ןגיױּבננער רעד ןויװַאּב טינ לָאמנײק למיה ןפיוא ךיז
 ןופ דניז ערעײז ןשטנעמ יד ןענַאמרעד וצ ןעוועג קיטיײנ םינ יא
 ,לוּבמ ןכַאנ גָאװצ םסטַאג ןוא לוּבמ ןרַאּפ

 ןַא רַאפ סָאװ ,ןלעטשוצרַאפ ךיז רעווש טינ רעּבירעד זיא'ס
 רּפס ַא ןענופעג טָאה ןעמ וַא ,העידי יד טכַאמעג טָאה םע קורדנייא
 (ירהוז, רעקידרעטעּפש רעד עקַאט) יאחוי ןּב ןועמש יּברד שרדמ ,
 טײהטָאנ רעד ןופ תודוס עטספיט יד טקעלּפטנַא ןרעו םע ואוו
 ןוא ,ןענַאיל=עד וצ םדנעוװעג ךיז טָאה ןעמ .רוטַאנ רעד ןופ ןוא
 =ץרא ןופ ןעמוקַאּב רפס ַאוַא טָאה רע וזַא ,טקיטעטשַאּב טָאה רע
 =עדנַא .ױזַא יו ןוא ןעוו ,יונענ טלייצרעד ךיוא טָאה רע ;לארשי
 ןָאיל-עד זַא ,תודע ןעננערּב טריּבורּפ ,טנקיײלעג סָאד ןּבָאה ער
 םנרמערפ ַא ןעמונעג רעדָא רפס ןצנַאג םעד טסַאּפרַאֿפ ןײלַא טָאה
 השמ 'ר ןגעוו עגַארּפ יד ,ןענועמש יר וצ ןּבירשעגוצ םע ןוא קרעוו
 =טנערַאפ טינ גָאט ןקיטנייה ויּב ךָאנ ןיא .טפַאשרּבחמ סנַאיל-עד
 ;רָאלק םלַאפנדעי ןיא םנייא רָאנ ,קיטלינדנע ןרָאװעג טרעפ
 רעד ןיא עלָאר ערעהעגמוא ַאזַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,קרעװ ַא
 רעטושּפ ַא ןופ טַאטלװער ןײק ןײז טנעקעג םינ טָאה ,עטבישעג
 ,ננושלעפ רעקיניזטסואווַאּב

 ר

 רהוז רעד טנרעל סָאװ

 טיּכ ןדי יײּב גנוגעווַאּב עשיטסימ יד ךיז טָאה "רהוז , ןכַאנ
 לארשי יר זיּב ,ןרוניפ עסיורג ליפ ןּבעגעגסױרַא ןוא טלעטשענּפָא
 =טנַא ןבַאה רעקנעד יד טָא ,תודיסח ןופ רעטַאפ רעד ,בוט-םש=לעּב
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 רעד רעּבָא .ןעעריא עיינ טימ יז טרעבײרַאּב ,הלּבק יד טלקיוו
 ,רקיע רעד ,עטסקילײה סָאד ןּבילּבעג ןעמעלַא יז ייּב ןיא רהוז
 .ַאדנופ רעד ןעווענ רפס רעקיזָאד רעד זיא יבצ-יתּבש רַאּפ ךיוא
 ,ןענרעל ןצנַאג ןייז ןופ טנעמ

 ,רהוו םעד ןופ עטכישענ יד קידרעװקרעמ זיא םע יװ ױזַא
 ןרעדילנעצ וצ רעווש רָאנ יא םע ,קידרעוװקרעמ אפוג רע זיא ױזַא
 ןיא ןבירשענ ,קיטירק ןופ רעסעמ ןמימ רפס ןשילרעטסױא םעד
 --ןוא םישרדמ יד טלעטשעגפיוא ןענייז סע יו ,םרָאפ רעד ןיא רע
 ןופ קוסּפ ַא םיײנ םע :"הניארו=הניאצ; רעד -- רעטעּפש ךס ַא
 :םיוא ערעסָאװ רעּבָא ,ןעגנושטייטסיוא ןעמוק םעד וצ ןוא ,ךײנּת
 דנַאטשרַאפ רעזוא טױל סָאװ ,עכלעוַא לָאמטּפָא !ןעננושטיימ
 ָאר ןעניפעג רימ .טינ תוכייש םוש ןייק אפונ קוסּפ םוצ יז ןּבָאה
 עשיטנַאמַאריכ ,ןשינעּבײלננײא ,עיּפָאסָאליּפ ןוא עיזעַאּפ :קלַא
 יד טױל ןשטנעמ ןופ לרונ םעד ןפערט ןגעװ ןעננוטכַארטַאּב
 ןופ גנופַאשַאּב רעד ןגעװ ןעננולייצרעד ,טנַאה ןייז ןופ ןכירטש
 ,מײהטַאנ ןוא טָאנ ןגעו תוריקח -- רקיע רעד ןוא ,טלעוו רעד
 ,ןטייצ סחישמ ןגעוו ,דיי ַא ןופ ןטכילפ יד ןגעוו

 סיוא טמוק ,טלעװ רעצנַאנ רעד ףיוא עטסכעהרעלַא סָאד
 םינ ןיא "ףוס ןיא; רעד ,1 "ףוס ןיא; רעד ויא ,רהוו ןטיול
 =ַאּב טינ לָאמנײק יא ,הּביס םוש ןייק ךרוד ןרָאװעג ןפורעגסױרַא
 .לָאמעלַא ןײז טעװ ןוא לָאמעלַא ןעװעג זיא רע :ןרָאװעג ןּפַאש
 ךיז ןטייּב ןטייּב ;רעקיּבלעו רעד לָאמעלַא טביילּב ייףוס ןיא , רעד
 רעד .ןשטנעמ ןרַאּפ טניישרע רע עכלעוו ןיא ,ןע מר ָאּפ יד רָאנ
 טלעפ םיא ,ץנַאנ ןיא רע ,תולעמ עלַא ךיז ןיא טָאה "ףופ ןיא,
 ,טינ ךַאז ןייק

 טינ רעּבָא ,טלעוו עשיררע יד סױרַא טמוק יףוס ןיא" םענופ
 םינ ךָאד ןענעק 2 תומילש רעכעלטעג רעד ןופ לייװ ,טקעריד
 טלעוו רעטשרעּביײא רעד ןשיװצ .,דניז ןוא תונורסח ןּפקַאװסױרַא
 מלעוו רעשיטקַארּפ רעזנוא ןוא טייקכעלדנעמוא רעכעלטעג ןופ

 ,םייקכעלדנעטוא יד --- ףָאסנייא : םרערעגפיוא 1

 .מייקמוקלופ --- םעמיילש : טדערעגסיוא 2
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 יד ךרוד טײנ יז ךרוד סָאװ ,"תוריפס, ןעצ ךיז ןעניפענ
 ויא 1 "הריפס , עדעי ,דרע רעד וצ געוו ריא ףיוא טיײקכעלטענ
 .,ןסיוו ,דנַאטשרַאפ ,המכח :טײהטַאנ רעד ןופ טּפַאשנגיײא עסיוועג ַא
 ךיז טזָאל טייקכעלטעג יד .,רעטײװ ױזַא ןוא טכַארּפ ,םיײקידנעטש
 ןרעטנעענרעה סָאװ ,ייתוריפס , יד רעּביא "ףוס ןיא , םענופ ּפָארַא
 הריפס עטסקירעדינ יד ,טלעוװ רעלעירעטַאמ רעד וצ רעמ ץלַא ךיז
 ךָאנ ויא טײקכעלטעג יד ןעװ ;(טכַאמ ,םעכלַאמ) תוכל מ זיא
 =נעװנָא רעד ןָא ןײנַאּב טינ ךיז יז ןעק ,עירעטַאמ רעד וצ טנעָאנ
 ,רעטעק) רתּכ זיא הריפס עטנעצ ,עטשרעּבייא יד .חוּכ ןופ גנוד
 ,טייקכעלדנעמוא רעד טימ ןעמַאזוצ ךֹז טסינ סָאװ ,(ןיורק יד

 ,טכעלש ןצנַאנניא טינ ךױא רעּבָא זיא טלעװ .עשידרע יד
 הריפס רעטצעל רעד ויּב תוריפס יד ךרוד ןוא "ףוס ןיא; םענופ
 ,("רוניצ, סָאד ךיז טפור רהוו ןיא) ןלַאנַאק ךרוד ןעיינ תוכלמ
 רעשידרע רעזנא ןיא טײקכעלטעג יד טמַארטש ײז ךרוד סָאװ
 םעד ןיא וליּפַא ,ןשטנעמ ןדעי ןיא זיא רעּבירעד .,ןײרַא טלעוו
 (סָאד טפור הלּבק יד יװ ,ײץוצינ, ַא) קנופ ַא ןַארַאּפ ,עשר ןטסערג
 וַא ,ךעלנימ ןיא טרעקרַאפ ןוא ."ףוס ןיא, ןכעלטעג םעד ןופ
 רעד ךיז לָאז (2 "המשנ=תילע;) המשנ ןייז ןופ גנוּבײהרעד ךרוד
 =רעד תוריפס יד ןשיװצ ךיז ןעיצ סָאװ ןלַאנַאק יד ךרוד שטנעמ
 ןיא ךיז ןעק קידצ רעפסױרג=רָאג רעד ,ןטלעוו .ערעכעה יד וצ ןּבײה
 ,ןײלַא ףוס-ןיא ןזיּב טינ ריש ןּבײהרעד "המשנ תילע , ןופ ןטנעמָאמ

 ןיא, ,טלעוו רערעכעה רעד ןיא עלַא ךיז ןעניפעג תומשנ יד

 =ידניז רעד ףיוא טקישענּפָארַא ןרעוװ יז ,ײטײהטַאנ רעד ןופ םיוש
 .ןעמוקלופרַאֿפ ןוא ןרעטייל ָאד ךיז ןלָאז ײז ידּכ ,טלעװ רעק
 ,ןוטוצּפָא סָאד ןזיװַאּב טינ יז ןּבָאה ןּבעל ןשידרע רעייז ןיא ּביױא
 .ענעק ײו ןוא ,ררע רעד ףיוא לָאמַאכָאנ ּפָארַא ײז ןעמ טקיש
 ,ףוג םעיינ ַא ןיא לָאמ ןטירד ַא ןוא לָאמ ןטייווצ ַא ןרעװ לנלוגמ
 .ןרעװ .טרעטיילעגסיוא ןצנַאנניא ןלעוװ ייז ןענַאװ זיּב

 -םיוא םוצ ןוא "רפס} ׂשרוש םוצ םינ תוכייש ןייק טָאה טרָאװ סָאד 1

 ,ײערעפם}/ טרָאװ םענופ םרָאפ עמריזיאערּבעה ַא זיא'ס ; "הריפס ןלייצ,, : קורד

 .זיירק ךיוא ,לייק : םייסַאּב סָאװ
 .עמָאשענ.םעילַא + םדערעגסיוא 2
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 ןעו ,עטצעל יד טלעװ רעד ףיוא ןעמוק םעוו המשנ סחישמ

 רעייז ןעגנַאנעגברוד ןייז ןיוש ןלעװ תומשנ עקידנריטסיסקע עלַא
 עיינ ןייק ןרעװ ןשטנעמ יד ןופ טייקידניז רעד ּבילוצ רָאנ .געוו
 =ענייא יד ץלַא למיה ןופ ּפָארַא טקישימ ןוא  ,ןריוּבעג טינ תומשנ
 טסייה ,םיעשר יד .ךָאנ ןוא ךָאנ ןקיניר ךיז ןלָאז ייז ,תומשנ ענ
 טסייה ןושל:הלּבק ףיוא) גנוזיילסױא יד ,הלואנ יד ןטלַאהרַאּפ ,םע

 םרעטנענרעד רעדיוו קידצ רעד ,("ץק םעד קחוד ןענייז ײײז; :םע

 ,ןטלעװ ערעכעה יד וצ ךיז טּבײהרעד רע ןעװ :גנוזיילסיוא יד
 ,תוריפס יד ןופ גנולַאר טשסיוא ערעקרַאטש ַא םיױרַא רע טפור
 ,טלעוו רעד ףיוא טייקכעלטעג רעמ ּפָארַא רע טגנערּב אליממ

 =רעטיײלעג למיה ןיא ןרעקמוא ךיז ןלעװ תומשנ עלַא ןעוו
 טנרעל ױזַא טָא ,חישמ ןעמוק טעװ ןַאד ,עמוקלופ ןוא ענייר ,עמ
 ,"רהו , רעד

 ר

 ןמייצ םחישמ
 ךיז טָאה יבצ:יתּבש ןכלעװ ןיא ,רפס-הלּבק רעטייווצ ַא

 ןופ םיוּב רעד) "םייח ץע, םלַאטיװ םייח יר ןעוועג זיא- ,טפיטרַאפ
 ,שודקה י"רַא םענופ ערעל יד ןּבענעגרעּביא טרעוו סע ואוו ,(ןּבעל

 "נא ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו ,אירול קחצי 'ר רעדָא יײרַא רעד
 ןוא לארשי-ץרא ןיא 1 תפצ טָאטש רעד ןיא טּבעלעג טָאה ,שרעד
 :יתבש רעדייא ,רעירפ קיצפופ רָאי ַא טימ .ןּברַאטשעג ןטרַאד זיא
 ערעל יד טלקיװטנַא רעטײװ טָאה רע .,ןרָאװעג ןריוּבעג זיא יבצ
 רעד ןגעוו ,תוריפס יד ןגעוו ,(ףוס=ןיא) טייקכעלדנעמוא רעד ןגעוו
 יד עכלעוו ךרוד ,(תורוניצ) ןלַאנַאק יד ןגעו  ,גנופַאשַאּב-טלעוו
 =עג ךיוא טָאה רע ,טלעװ רעד ףיוא ּפָארַא טרעדינ טייקכעלטעג
 (תוצוצינ) "ןעקנופ, ןַארַאפ ןענײז ןשטנעמ עלַא ןיא זַא ,טנרעל
 ,טגָאועג ןעמ טָאה ןײלַא יײרַא םעד ףיױא ;ןשטנעמ עקילַאמַא ןופ

 םעד ןגעוו ערעל יד ןוא ,וניּבר השמ ןופ ץוצינ ַא זיא םיא ןיא זַא

 ןפיוא ,ןפורעג סָאטש יד ךיז םמָאה שידיי ןיא .סַאפצ :םדערעגסױא 1

 .ומע פַאס } ,רעגיימש ןשיּבַארַא
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 ןסיורנ ַא ןעמונרַאפ םיא יײּב טָאה (תומשנ יד ןופ גנורעדנַאװ) לונלג
 טימ טריסערעטניא רעמ ךס ַא יו טָאה יבצ-יתּבכש רעּבַָא ,טרָא
 =ָאעמ ענייז טימ רעדייא ,יײרַא- םענופ הלּבק רעשיט קַאר ּפ רעד
 עשלמיה יד סניווַא ןענייז סָאוו טינ ,תוריקח עשיטער
 ;ןשטנעמ םענופ טסניד ןיא יז ןעמ טלעטש ױזַא יו רָאנ ,ןטפערק
 םיא ןעמ טגנערּב ױזַא יו רָאנ ,חישמ סניוזַא זיא סָאוו טינ
 ,רעכיג סָאװ ּפָארַא

 .?הרָאי ןטנצכעז ןיא רָארג סָאװ ,לַאפוצ ןײק טינ זיא םע
 =קַארּפ רעד וצ גנַארד רעד טײרּפשעצ קרַאטש ױזַא ךיז טָאה טרעד
 םעד ןיא ,טרעדנוהרָאי ןטנצפופ ןופ ףוס םוצ רַאנ ;הלּבק רעשיט
 =ייז ,(1492) עקירעמַא טקעדפעניוא טָאה םוּבמַאלַאק ןעוו רַאי ןקיּבלעז
 . הָאי סקעז ןיא ;עינַאּבש ןופ ןרָאװעג ןּבירטרַאפ ןדי עלַא ןענ
 נויױט רעטרעדנוה רַאפ ,לַאגוטרַאּפ שורינ רעד ןעמוקעג זיא םורַא
 :נעטש ןוא .,ןייז דנו=ענ ןלופנייפ ןופ טייצ ַא ןעמוקענ זיא ןדיי רעט
 יא ןַא ףיוא :נונעּפַאה יד םיוא טסקַאװ ךָארּב ןסיױרנ ַא ייּב קיד
 רעד ןיא לעיצעּפס ןוא ,לארשי:ץרא ןיא ,העושי רעכעלריטַאנרעּב
 ןבילקעגפיױא טרעדנוהרַאי ןטנצכעז ןיא ךיז טָאה ,תפצ טַאטש
 םחישמ ןגעו טכַארטעג ןּבָאה עלַא ןוא ,םילּבוקמ לָאצ עשּפיה ַא
 ,יײז ןופ רעטסערנ רעד ןעווענ זיולּב זיא יײרַא רעד ; ןטייצ

 םימ .גנוזילסױא יד ןרעטנענרעד ןעק קידצ רעסיורג רעד

 ןיײז ףיוא ןטעּברַא רע ףרַאד ץלַא רַאפ רעירפ ?ןעלטימ ערעסַאװ
 ןופ המשנ ענעגייא ןייז ןעײרּפַאּב לָאז רע ;גנומוקלופרַאפ רענענייא
 הנווּכ ךרוד ןכיירגרעד ךיז טזָאל סָאד ,סטכעלש ןופ ןטנעמעלע יד
 יד ןוט םייּב ןוא ןענװַאד םייּב (ןעקנַאדעג יד ןופ עיצַארטנעצנַאק)

  =רעּביא ךרוד ,הבושּת ךרוד ,"רהוז , ןיא גנופיטרַאפ ךרוד ,תווצמ

 ' ,ןכָארּפש-הלּבק עסיוועג ןרזח
 ןרעי ןיא ,רעמ ליפ ןוטפיוא ןעק קידצ רעקילײה רעד רעּבָא

 רעמ ,סטונ ןופ ץוצינ ַא ןַארַאפ זיא ,עשר םעד .ןיא וליּפַא ,ןשטנעמ

 "קנופ םעד ןעגנַאפעג טלַאה (סטכעלַאש יד) הפילק עוייּב יד טינ
 =ונ יד ןעײרּפַאּב ןעק קידצ רעד ,ּפָא טינ םיא טזָאל ןוא םטונ ןופ
 ןיא, םוצ ײז ןרעקמוא ןוא םענייאניא יז ןעמענפיונוצ ,ןעקנופ עט
 .םטונ סָאד ןענַאװ ןופ לַאװק םעד וצ ה"ד ,טײהטַאנ רעד וצ ,"ףוס
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 ןעקנופ עלַא ןעמונעגפיונוצ ןּבַאה קידצ רעד טעװ ,סױרַא טמוק
 סָאד םעװ טלָאמעי ;םטכעלש םוצ ףוס ַא טלַאמעי זיא ,סטוג ןופ
 ןּב חישמ ןעמוק טעװ רעירפ .תולג ןופ ןרעװ טזיילעגסיױא קלַאפ
 רַאנ ;הלואג יד טמוקיס זַא ,טלעוו רעד ןנָאזנָא טעװ רע ןוא ,ףסוי
 ןוא ,חישמ םעד ןעמוקייּב ןלעװ ןטש םענופ תוחוּכ עכעלטנייפ יד
 ,חישמ רעטייווצ ַא ןעמוק רעּבַא טעוװ ךַאנרעד ,ןעמוקמוא טעװ רע
 םע ,טטכעלש סָאד ןגױַאּב קיטלינדנע טעװ רע ןדוד ןּב חישמ
 ןעמענ טעװ טָאנ ןוא ,שדקמה=תיּב רעד ןרעוו טלעטשענפיוא טעוו
 ,ןטיצ עקיּביײא ףיוא טלעוו רעד רעּביא ןגיניק

 ;ףסוי ןּב חישמ ףיוא יו טקוקעג י"רַא רעד טָאה ךיז ףיוא

 ןוא סקעז ןצנַאגנניא 1572 רָאי ןיא ןּברַאטשעג ןיא רע ןעװ ןוא
 ,יװַא סָאד ןענַאטשרַאפ םידימלּת ענייז ןּבָאה ,טלַא רָאי קיסיירד
 יד טימ לגנַארעג ןיא ןעמוקעגמוא זיא חישמ רעטשרע רעד זַא
 =ציא ןַא ,טכירעג ךיז טָאה ןעמ ,ןטש ןטימ ,טטכעלש ןופ תוחוּכ
 =דנע רעד ,רעתמא רעד ,רעטײװצ רעד ןעמוק דלַאּב ןיוש זומ רעמ

 ,ןוו רעטּבלַאזעג םכלמה דוד ,חישמ רעקיטלינ
 טרעדנוהרַאי ןט17 ןוא ןט16 ןיא זיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד

 ויא חישמ וַא ,ןמיס ַא לָאמַא רעדיו םע טסיײה ;רעגרע ,רָאװעג
 תישמ רעדייא זַא ,ךָאד סייוו רענייא רעדעי לײװ ,טייוװ טינ ןיוש
 ,טכעלש רַאג ןרעוו ןיוש ןדיי יד םעוו ןעמוק טעװ

 ענַיַארקוא ףיוא ןּבױהעגנָא ךיז ןּבַאה טרעדנוהרַאי ןט17 ןיא
 =ַאוַאק עלַאקַאל יד ןיא ,ךעלטיּבוצ רעירפ ,ןדיי ףיוא תוטיחש יד
 טרעדנוהרַאי ןופ ןטימ םוצ זיא סע ןענַאװ זיּב ,ןדנַאפשפױא עשיק

 יד ייּב ןױש זיא ַאד ,יקצינלעמכ עשר רעד ןענַאמשעגפיוא (1048)
 וַא ,ןּבילּבעג טינ קפס ןיק טלעװ רעצנַאנ רעד ןופ םילּבוקמ-ןדיי

 ,(הישמ ילבח) "ןטישמ ןופ ןעיײוו יד, ןּבױהעגנַא ךיז ןּבָאה סע
 םעד ףיױא ןשינערעהוצנַא ,ןרעוװ ןריוּבעג ףרַאד חישמ עכלעוו יב
 ענעריישרַאפ ןיא ,ך"נּת ןופ םיקוסּפ ןיא :דס ַא ןענופעג ןעמ טָאה
 =ופעג ןעמ טָאה "רהוו, ןיא ךיוא .רעטייוו יױזַא ןוא תוביּת:ישאר
 ריפ טנוױט ףניפ רָאי ןיא ןעמוק טעװ חישמ זַא ,זײװַאּב ַא ןענ

 ,(ח"ּת) טכַא טרעדנוה

 =רַאפ ןעוועג ןעגנומיטש עשיחישמ עכלעוַא ןענייז םנקירעּביא
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 ךָאד טּבײלג ךריק עכעלטסירק יד ,ןדיי ןשיװצ רָאנ םינ םײרּפש
 ףיוא טּפױהרעּביא ןוא םוילעננַאװע םעד ףיוא ךיז קידנציטש ,ךיוא
 ןקידנע ךיז טעװ סע זַא ,ןנחוי לָאטסַאּפַא םענופ גנוקעלּפטנַא רעד
 ןצעו ךיז סעוו םוטסירק ןוא טלעו רעד ףיױא ןטש ןופ הלשממ יד
 ,לוטש רעכעלגיניק רעד ףיוא

 רעד ףיוא ןעגנונעפַאה יד ןענייז טרעדנוהרַאי ןט17 ןיא דָארנ
 =יא ןופ רעדנעל לײט ַא ןיא ןגיטשענ קרַאטש גנוזיילפיוא .רעכינ
 עיצולָאװער עשיטילַאּפ יד ואוו ,דנַאלגנע ןיא טּפיױהרעּביא ,עּפָאר
 עועיגילער טימ ןדנוּבעג ןוא טפינקעג ןעװעג ןיא טייצ רענעי ןופ
 לַאקידַאר -- רנַאלגנע ןיא ןעגנוטכיר עלַאקידַאר יד ,ןסערעטניא
 ןופ ןטלַאהעג קרַאטש רעײז ןּבָאה --- ועיגילער ייס ,שיטילַאּפ ייס
 טכעלקריװרַאּפ טינ ןעק ןדיי ןָא זַא ,טנבערעג ןּבָאה יז לייוו ,ןדיי
 =ַאד ןכוז ןעמונענ טָאה ןעמ ,דרע רעד ףיוא ךיירניניק סטָאג ןרעוו
 זַא ,ןעגנורדעגסױרַא טָאה ןעמ ןוא ,םוילעגנַאװע ןופ םיקוסּפ ןוא םעט
 ןיא שינערעקרעּביא עסיורג יד ןעמוקרָאפ טעװ 1066 רָאי ןיא

 =םיונוצ ךיו טעװ הנומא עשידיי יד רעדָא ;קלָאּפ ןשידיי ןופ ןּבעל
 רעשידיי רעד ןעמוק טעװ םע רעדָא ,רעכעלטסירק רעד טימ ןסינ
 ןוא ןויצ ןיא הכולמ עשידײ יד ןלעטשפיױא קירוצ ןוא חישמ
 /  טםילשורי

 ח

 טירטסױרַא רעטשרע רעד
 ןיבצ:יתּבש םורַא ןטכָאלפענסיוא ךיז טָאה סָאװ עדנענעל יד

 טַאה יבצ-יכדרמ רעטָאּפ ןייז וזַא ,טליצרעד גנוגעװַאּב ןייז ןוא
 רוד ןופ שזַא ךיז םיצ החּפשמ יד וַא ,ווירּב-םוחי ַא טנָאמרַאפ
 ףיוא ןיתּבש טריפענּפױרַא ןּבָאה ירפ ץנַאנ ןיוש לָאז סָאד ,ךלמה
 =נואוו יד ןעמוקעגוצ ךָאנ ךָאד ןענייז םעד וצ .,ןעקנַאדעג עשיחישמ
 ,טרוּבענ ןייז ייּב םיחרוא יד טימ ןשינעעשענ עכעלרעד

 ןטימ השעמ יד יא זַא ,ןטלַאה וליפַא ןלָאז רימ ןעװ רָאנ
 טרוּבעג ןיז יײּב םיתפומ יד ןנעװ גנולייצרעד יד יא ,וויִדּב-סוחי
 עטרעטסײנַאּב עניו ןופ ןרָאװעג ןפַאשַאּב רעטעּפש טשרע ןענײז
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 =עג םיא ןּבָאה סָאװ ,ןטקַאּפ גונעג ןעוועג ךיוא ןענייז ,רעגנעהנַא
 *ַאּב ןוייוו םָאוו ,תופידר ןוא תוריזנ עזייּב ,ךיז ןיא ןּביילנ טכַאמ

 =עטרַאװ יד ;טקורעגנָא ךיז ןּבַאה ןטיצ םחישמ זַא ,ךעלרעּפמיײש

 םיװעג טָאה רע רעכלעו ןופ ,טלעװ רעבעלטסירק רעד ןופ ןשינ

 ןייז ײּב רעײגניא ןעוועג ןענײז םירחוס עשילגנע לייוו ,טסואוועג
 ,טייקנייר ןײז ,תודמול ענענײא ןײז רעטייוו ;ּבוטש ןיא רעטָאּפ

 םָאד -- םיא וצ םידימלּת יד ןופ טפַאשּביל יד ,טייקיליײה ןַײז
 זיא רשפא זַא ,קנַאדעג םעד ןיבצ-יתּבש ןיא טקעוועגפיוא טָאה ץלַא
 ,טלעוו עצנַאנ יד טרַאװ םע ןכלעוו ףױא ,חישמ רעד עקַאט רע
 םַאלּפ ַא טָאה סָאװ ,ץילּב ַא יו רעמ טינ ןעוועג סָאד זיא רעירּפ
 .ןדנוצעגנָא חומ םעד טָאה ץילּב רעד רָאנ ,חומ ןיא םיא ייּב ןָאטעג

 טימ ןגָארטעגמורַא ןײלַא רענייא יבצ-יתּבש ךיז טָאה טייצ ַא
 רַאפ טקעלּפטנַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,קנַאדעג ןטסיײרד-דליוװ םעד
 טימ הרושּב יד ןעמונעגפיוא ןּבָאה ייז ,םידימלּת עטסטנעַאנ ענייז
 =ירפ ,הרושּב ַאזַא ףיוא טכירעג ןיוש ךיז ןּבַאה ייז ;גנורעטסײנַאּב

 =ונעג םיא יז ןּבָאה דניצַא ,טַאהענ ּביל ןיּבר רעייז יז ןּבָאה רע
 | .ןרעטעגרַאפ ןעמ

 =ניא טינ זיא רָאי סָאד -- זמּת שדוח-שאר םוא ,לָאמניײא :
 טָאה --- 1651 ןעוועג סָאר ןיא אמּתסמ רָאנ ,טלעמשענטסעפ ןצנַאנ

 עצנַאג יד טלסיירטעגפיוא טָאה סָאװ ,ךַאז ַא ןָאטעגּפָא יבצ-יתּבש
 טָאה ,רומע ןרַאּפ לוש ןיא תירחש קידנענװַאד ,הליהק רענרימפ

 יו ,"ינדא, טינ ןעמָאנ םטָאנ לוק ןפיוא ךיוה טדערעגפױרַא רע
 =ָאנ ןתמא םעד עקַאט רָאנ ,גָאמ ןקיטנייה ויּב ןעמונעגנָא זיא םסָאד

 ;טפעלּפעג ןּבילּבעג ןענייז ןריי עלַא .תודוקנ עלַא טימ "הוהי, ןעמ |
 רַאנ ןדײרפױרַא טרָאטעג טָאה טָאנ ןופ ןעמָאנ ןתמא םעד לײװ
 ןופ םישדק=ישדק ןיא ןײננײרַא טגעלּפ רע ןעװ ,לודנ=ןהּכ רעד
 טגנערּב םע רעװ זַא ,ןּבירשעג שוריפּב טייטש םע ןוא ,שדקמה:תיּב
 =םלוע טליּפשרַאפ רעד ,ןעמַאנ ןקילײה םעד ןּפיל ענייז ןופ םױרַא

 רענייק רעּבַא ,הועה םיתּבש ןופ טשימעצ ןעוועג ןענייז עלַא .,אָּבה
 םָאד טָאה רע ןוא ,טרָאװ ַא םיא ןגָאז וצ טנעװרעד טינ ךיז טָאה
 .- 3100 .ךיוא ןגרָאמרעּביא ןוא ןגרָאמ ףיוא ךָאנ טרזחעגרעּביא

 ףסוי 'ר ןיתּבש וצ ןעמוקעג ןענייז גָאט ןטירד ןּפױא ךעלדנע
 (7) ךיירגנייוו ,ם
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 :םיא ייּב טנערפענ ןוא ַאּפַאּפַאל ןרהא 'ר בר רעד ןוא ַאּפַאקסיא
 לארשי ןוא הדוהי ןופ ןניניק יד וליּפַא זַא ,טינ ןעד טסייוו וד,
 ?לעװ ףיוא השודק רעד וצ ןעוועג הכוז טינ ןּבַאה םיאיבנ יד ןוא
 ןײרַאפרעד ףָארטש-טיוט ריד ךַאד טמוק סע ?ךיז טסעמרַאפ וד רעכ

 ןיב ךיא :טרעּפטנעעג ןוא ןרָאװעג לעּפתנ טינ זיא יתּבש רָאנ
 ןיּב ךיא לײװ ,ןפורעגנָא טָאה ריא סָאװ עלַא יד רַאפ רעפערנ
 ."ןעק ךיא סָאװ ןזייוו ןכינניא לעװ ךיא ןוא טָאג ןופ חישמ רעתמא רעד

 'מימ לוש ןיא טמעשרַאּפ ןוא טפַארטשעג םיא יּבר ןייז טָאה
 !רעטרעװ ענױזַא

 יוא ,ףוס ןרעטיּב ַא ןּבַאה טסעװ ד זַא ,רעכיז ןיּב ךיא,
 רעּביא ןצרַאה ןצנַאנ ןײד טימ טָאנ וצ ןוט הבושּת טינ טסעװ וד
 ךיא .ןעננַאנַאּב לָאמ יירד ןיוש טסָאה וד סָאװ ,דניז רעסיורנ רעד
 יד טנרעלעג ךיד ּבָאה ךיא סָאװ ,טָאנ רַאפ טקידניזעג ךיוא ּבָאה
 ןייא יו טינ רעמ טנפעעג ריד ּבָאה ךיא רעּבַא ,"רּתסנ, ןופ המכח
 ךיו טסַאה וד ןוא ,דנַאטשרַאפ ןיימ טול ,המכח רעד וצ רעטסנעפ
 .םַאטש םכלמה דוד ןופ טסיּב וד זַא ,ּפַאק ןיא ןגיל ַא ןעמונעגנײרַא
 ןסירעגסיוא וטסעוו ,ןַאט הבושּת טינ טסעוו וד ּבױא זַא ,ןסיוו ײז
 ,"טלעוו רענעי ןופ ןוא טלעוו רע ד ןופ ןרעוו

 :טרעפטנעעג ןּבַאה ןוא םידימלּת םיתּבש סױרַא ןענייז
 נָאט רַאפ גָאט ?שודיח רעד טנייה דָארג ךייא ייּב זיא סָאװ,

 ןיא םיא טימ ןענװַאד רימ ןעוו ,זנוא רַאפ סיױרַא ךָאד רע טדער
 =רעד םעדכָאנ ןוא .ןעמָאנ סטָאנ ,ווה םרעטָאפ ןײז ןיא ןינמ ַא
 =םרַאֿפ הלגמ ונוא זיא רע ןוא למיה םוצ לָאמעלַא ךיז רע טּביײה
 ."טינ סָאד ןסייוו למיה ןיא םיכאלמ יד וליּפַא סָאװ ,תודוס עקיט

 טימ ךייא וצ ןיא ײװ זַא; !ןֿפורענּפָא ךיז םינקז יד ןּבָאה
 וליפַא טײטשרַאּפ ריא זַא ,רתסנ וצ ריא טמוק יװ !ןיּבר רעיא
 ,"?!טינ ךיוא הלגנ ןיא

 =עג גָאז ַא טָאה ןוא םעּכ ןיא ןרָאװעג יבצ=יתּבש ןיוש זיא

 :םידימלּת ענייז וצ ןַאט
 =לעװ ,הטוש ןטלַא ןַא טימ ןדייר וצ ָאד ריא טָאה סָאװ;,

 ןיּב ךיא רָאנ !טנעקעג טָאה רע סָאװ סָאד ןסענרַאפ טָאה רעב

 ףיא ןוא ,ןָא טמוק הלואג ןופ רָאי סָאד .ןעמעלַא רעּביא ןּביוהרעד
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 רחוס רעד יכדרמ ןוא ,טָאנ ןוֿפ ןיּב ךיא ,רעזיילסױא רעד  ןיי
 רעטָאפ ַא ןופ ןמיס רעד רָאנ רימ רַאּפ ןענײז ןיז ייווצ ענייז טימ
 ?טסעדנופ רַאנ ;חוּכ רעד רָאנ זיא טנַאה ןײמ ןיא ,רעדירּב טימ
 טינ טסייוו רע לייוו ,המוש םעד טָא וצ סטונ ןוט רימ ןלעוװ ןגעוו
 ,"טדער רע סָאװ

 יד ןוא ,לוש ןיא יײרעגירקעג עסױרג ַא ןרָאװענ זיא םע
 םלוע רעד זַא ,ןויוועגסיוא טָאה םע :השוּב טימ קעװַא ןענייז םינקז
 ןיא ןוא העירק ןסירענ טָאה ַאּפַאקפיא ףסוי יר ,ןיתּבש טימ טלַאה
 סָאװ ,קילגמוא סענענייא ןייז ףיוא טנייוװעג ןוא םינּפ ןפיוא ןלַאפעג
 רע .עשר ַא דימלּת ַא טימ ןענרעל וצ ןפַארטעג םיא ךיז טָאה סע
 =רעל וצ ןרָאװעג ןריױּבעג זיא רע סָאװ גָאמ םעד ןטלַאשעג טָאה
 ,לארשי=עשוּפ ַאוַא טימ ןענ

 ,ןטסיײרט טלָאװעג םיא ןּבָאה רעדניק ענייז ןוא יורפ ןייז
 טקישעג ײז ןּבַָאה ,טסיירט רעײז ןעמונעגצ טינ טָאה רע רעּבַא
 ןוא ,טַאטש ןופ ןשטנעמ ענעעזעגנָא ךָאנ ןוא ַאּפַאּפַאל ןרהא 'ר ךָאנ
 יד ןופ הפיסַא ןַא ןפורפיוא לָאז ןעמ זַא ,יײז ייּב ןּבילּבענ זיא םע
 ,ןרעפטנערַאפ ךיז ןיהַא ןעמוק לָאז יבצ:יתּבש ןוא ןדיי עטסבושח
 טינ זיא רע  ןיתּבש ףיוא טרַאװעג טסיזמוא רעּבַא טָאה הפיסַא יד
 ,ןיײג וצ ןעמוקעג

 םע ןוא ,םרח ןיא ןגײלנײרַא םיא לָאז ןעמ ןּבילּבעג זיא ןַאד
 ייס זַא ,םישרדמ-יּתב ןוא ןלוש עלַא ןיא ןרָאװעג ןפורעגסיוא זיא
 יא םיא טימ ןרבח ךיז טעװ םע רע ייס ןוא ןײלַא יבצ-יתּבש
 ערייּב ןרילרַאפ םעוו ןוא הדע רעשידי רעד ןופ ןסָאלשעגסיוא
 םעד ןגעוו לָאז ןעמ וַא ,ןרָאװעג ןפורעגסיוא ךיוא זיא סע ,ןטלעוו
 ּבױא לייו ,קרעט ַא רַאפ טרפּב ןוא ןדייר טינ ללכּב ןינע ןצנַאג
 ,חישמ ןשלַאּפ ַא סעּפע ןנעו ןרעוװ ריואועג טעװ ןַאטלוס רעד
 ,ןּבעל ןטימ רעכיז טינ ןדיי ןענײז

 רע טָאה ,םרח םעד ןנעו טרעהרעד טָאה יבצ:יתּבש ןעוו
 ,"רנַאּפלעה ןייק ןענעגרה טינ ןעק יולפ ַא, :ץרוק ץנַאג טרעפטנעעג
 םטָאנ רעטייוו טדערענפױרַא ,געוו ןייז רעטייוו ןעננַאנעג זיא רע ןוא
 סָאװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחּב יד ךיוא ןוט סָאד ןסייהעג ןוא ןעמָאנ
 ,םיא םורַא ןעוועג ןענייז
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 טקישעג לָאמַא ךָאנ ףסוי יר יּבר רעד טָאה ןגעוו םולש ןופ
 רעד רעּבָא .םיריבג עשיטָאטש עסיורנ יד ןופ םעניײא ןיתּבש וצ
 לָאז רע ,רַאנ ןטלַא םעד גָאוװ :רעפרַאש ַא ןעװעג ויא רעפטנע
 טלָאװ ,יּבר ַא רעניימ לָאמַא ןעוועג טינ רע טלָאװ .,ורוצ ןזָאל ךימ
 ,"רפס ןיימ ןופ ןעמָאנ ןייז ןוא םיא טקעמעגסיוא גנַאל ןיוש ךיא

 רע בױא , :טגָאוענ ףסוי 'ר טָאה ,דײר ענױזַא טרעהרעד
 ,ןגָאו דלַאּב ךָאד רע טעװ ,םלוע=לשונוּבר םוצ ןיוש ךיז טכיילנ
 ןַארַאפ זיא םָאװ ץלַא ןוא דרע ןוא למיה ןפַאשַאּכ טָאה רע וַא
 טָאה ןעמ ןוא ,הפיסַא ןַא ןעוועג רעדיוו זיא סע ײ!טלעװ רעד ףיוא
 ,ןסיוו וצ ןּבענעג טָאה ןעמ טסייה סָאד ,ןעוועג ם ד=רי ּתמ ןיתּבש
 ןייא ןיא אּבה-םלוע ךיז טפױק רעד ,ןטייט םיא טעװ סע רעװ זַא
 טױט ןײז טימ ןוא הנומא עיינ ַא ןדנירנ טײג יתּבש לײװ :עגר
 ,ןרעװ טעװעטַארעג ןדיי ןלעוװ

 ןּבייהפיוא לָאז סָאװ רענייא ןייק ןענופעג טינ רעּבָא ךיז טָאה סע
 עקַאט יבצ:יתּבש ויא ןניוא יד ןיא ןעמעלַא .ייּב לייו ,שנַאה ןייז

 םייּב טלעוּפענ םיריבנ יד ןּבָאה .ןַאמ רעקילייה ַא יו ןעמוקענסיוא
 ןוא ,ענרימס ןופ ןיתּבש ןּבײרטסױרַא לָאז רע ,ַאשַאּפ ןשיקרעט
 ןעמ וַא ,תוליהק ךס ַא ןיא ווירּב ןּבירשעגקעװַא ךיוא טָאה ןעמ
 ,חישמ ןשלַאפ ןופ ןטיה ךיז לָאז

 ֹט

 הפוֲח .עטייווצ .םיבצ- יתבש

 ;טַאטשמיײה ןייז ןופ קעװַא יבצ:יתּבש זיא םידימלּת ריפ טימ

 ןּבָאה םידימלּת יד .טָאטש וצ טָאטש ןופ טרעדנַאװענ ןּכַאה ײז
 =עג טָאה ןײלַא יבצ-יתּבש ןוא ,ןיּבר רעייז ןופ םיחבש טליײצרעד

 םיא ויא םש ןייז ,תורקע ןוא עקנַארק ליפ טשטנעּבעג ,םיתפומ ןוט

 קינָאל ַאס ןיא ןעמוקעננָא ײז ןענייז ױזַא ;סיױרַאפ ןעגנַאנעג ןיוש

 ןיא טָאטש יד טָאה 1013 ויּב רָאנ ,דנַאלנכירג סָאד זיא טנייה)
 ,(ייקרעט וצ טגנַאלַאּב רָאי טרעדנוה ףניפ עּפַאנק ןופ ףיולרַאפ

 עשירי עטסכײר יד ןופ ענײא ןעוועג ןַאד יא קיגָאלַאס

 יוצ
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 ,עטסערנ יד ןוא עטסכייר יד עקַאט רשפא ,ייקרעט ןיא תוליהק
 =ןקעגנָא ןענייז 1402 רָאי ןיא עינַאּפש ןופ ענעּבירטרַאפ ליפ רעייֵז
 ,ןעמונעגפיוא ךעלדניירפ יז טָאה גנוריגער עשיקרעט יד ,רעהַא ןעמ
 =ײז ָאד ,םיפ יד ףיוא טלעטשעגקעװַא דלַאּב ָאד ךיז ןּבָאה יז ןוא
 =עלַאּב יד ןוא ,םישרדמ-יּתּב ןוא ןויולק קיפיירד רשפא ןעווענ ןענ
 טָאה .םיקידצ ןוא םידמול ןפלעה וצ ןעועג ןרעג ןענײז םיטַאּב
 טימ ןעמונעגוצ ךיוא רעננעהנַא ענײז טימ ןיתּבש רעּבירעד ןעמ
 ןטעּברַאּפ ײז ןּבָאה טָאטש ןופ ןדיי עטסנייפ יד ןוא ,דובּכ םיורנ
 ,ריטרַאװק ףיוא ךיז וצ

 ,לאימולש ריבג ןסיוועג א וצ ּבוטש ןיא ןײרַא זיא ןײלַא יתּבש
 קעװַא זיא םע ;ךױא רענרעל רעסיורג ַא ןעװעג בגַא ןיא סָאװ
 םימ םיא וצ טדנעװענ ךיז םַָאּבעלַאּב רעד טָאה ,טייצ עצרוק ַא
 ןיימ ןופ ןגױא יד ןיא ןלעפענליואוו ןייז סָאד לָאז, :דייר ענױזַא
 :טרעפטנעענ יבצ-יתּבש טָאה ."ןגערפ םעּפע ךיד ליו ךיא ;רַאה

 ,"גערפ ,
 ײ?ּבייוו ַא טסַאה,,

 ."ןיינ

 ;ןפורעגנַא ךיז לאימולש יר טָאה
 וד ּבױא .רָאנ ויּב ןײש ןוא ,רַאה ןײמ ,גנוי טסיּב ודא

 =בָאט ַא ּבָאה ךיא ,ןקידניזרַאפ ךיז וטסנעק ,טינ ּבײװ ןייק טסַאה
 ןגָאז ,רעהַא ןעמוק סָאװ ,םידימלּת ענייד .ענייש ַא רעיײז ,האל רעט
 ,"רָאּפ ַא ריד רַאּפ ןעוועג טלַָאװ יז זַא ,ךיוא

 רַאנ ,יבצ-יתּבש טרעפטנעעג טָאה ,טסליוו וד יװ ןייז לָאז,
 ."ןעז יז ךיא זומ רעירֿפ

 ,רעטכַאט ןייז ןיתּבש ןויווענ רעטַאּפ רעד טָאה ןגרָאמ ףיוא
 יד .הנותח טכַאמענ טָאה ןעמ ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא ױ
 ףיוא רָאנ .הדועס םלאימולש יר טימ ןעגנולקעג טָאה טָאטש עצנַאג
 סָאד טרוחעגרעּביא ךיז טָאה םע זַא ,ןויװעגסױרַא ךיז טָאה ןגרָאמ

 ,טרירַאּב טינ ּבײװ ןייז טָאה יבצ-יתּבש :ענרימס ןיא סָאװ ,ענעגייא |
 םעד עמַאמ יד ,ןעמַאמ ריא וצ טליײצרעד סָאד טָאה לדיײמ סָאד
 רָאּפ ַא ןטרַאװ רימָאל , :טגַאועג רעּבָא טָאה לאימולש יר ,ןטַאט

 ןרָאי יד ןיא ןַאמרעגנוי ַא זַא ,ךעלריטַאנמוא ךָאד זיא םע .ןכַאװ
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 ַאוַא רעטייוו ןייז טעװ רע ּבױא .ןעיורפ ןופ ןדײשּפָא ןצנַאגניא ךיז לָאז
 ןרעװ דלַאּב ךָאד רע טעװ ,רעטציא זיּב יװ ןענרעל ןיא דימתמ
 ,"טָאמש רעזנוא ןופ עטםערג יד ןופ רענייא

 ,ןטיּבענ טינ רעּבָא ךיז טָאה יבצ=יתּבש ,ןּבילּבענ זיא ױזַא
 רענרימס םענופ ווירּב ַא קינָאלַאס ןיא ןעמוקעגנָא זיא עליײוורעד
 םישעמ םיבצ:יתּכש טליײצרעד טָאה רע ואוו ,ַאּפַאּפַאל ןרהא 'ר בר
 הנותח ןייז ןופ עטכישעג יד ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ןוא ענרימס ןיא
 םוצ קעװַא ןוא ןנָארטעצ קרַאטש ןרָאװעג לאימולש 'ר ויא ,טג ןוא
 .ןדיירסיוא םיא םעדייא

 המשנ ןיימ , :רעפטנע ןקיטרַאפ ַא טַאהעג רעּבָא טָאה יתּבש
 רעּבירעד ןוא ,טנַאועג רע טָאה ,טייקילײה רעד וצ ןטּפָאהַאּב זיא
 בָאה ךיא .,יורפ רעקידתוימשג ַא טימ ןטפעהַאּב טינ ךיז ךיא ןעק
 וצ טרַאװ רָאנ ,ּבײוװ קידתוינחור ַא רַאפ רעטכַאט רעיא ןעמונעג
 רַאּפ רעדָא ןיטשריפ ַא רַאפ ןכַאמ יז ךיא לעװ ,רָאי ףניפ-ריפ ַא
 =יק ײרד יד ןופ םענייא רַאּפ ןכַאמ הנותח יז לעװ ךיא ,הּכלמ ַא
 ןרעּביא ןקיטלעוװעג טעװ יז ןוא ,רימ רעטנוא ןייז ןלעוו סָאװ ,ןגינ
 ערעײט ןוא דלָאנ טימ לופ ויא סָאװ ,עידניא ןיא ריפוא דנַאל
 רימ טימ ןכַאמ יז טעװ ,רָאי רָאּפ ַא ןײגקעװַא ןלעװ םע ,רענייטש
 ןופ רעסערנ האיבנ ַא ןרעוו טעװ יז ןוא לארשי=ץרא ןייק עזייר ַא
 ,"טציא ויּב תואיבכנ עלַא

 =עג טינ קערש ןוא גנורעדנואוורַאפ רַאפ טָאה רעװש רעד
 עטונ ענייז וצ קעװַא רע זיא ךָאנרעד ,טרָאװ ןייק ןדיירסיוא טנעק
 רע .העד-רסח זיא רע שרעדנַא טינ, יז וצ טנַאועג ןוא טניירפ
 =ַאנ ןעגנַאנעגמוא טלָאװ רע ;המשנ רעד יײּב הטורּפ ןייק טינ טָאה

 ;ןדײלקַאּב ןעוועג טינ םיא ןלָאז טָאטש ןופ םיריבנ יד ןעוו ,טעק
 טעװ רע וַא ,רָאג רע טדער ָאד ןוא ,טסעק ףיוא רימ ייּב טציז רע
 ןעקנעש ריא טעװ ןוא רעדנעל רעּביא ןגיניק ןכַאמ רעטכָאמ ןײמ
 | ןײןטנַאילירּב ןוא דלָאנ

 ןיתּבש טימ ןדײררעּביא לָאמַא ְךָאנ טווורּפעג טָאה ןעמ

 יורפ יד טגעגּפַא רע טָאה .סנייז םהנעטעג ץלַא טָאה רע רָאנ
 רעטייוו טָאה רע .,ריטרַאװק רעדנַא ןַא ףױא קעװַא ויא ןוא ךיוא
 ויא ענייו רעגנעהנַא לָאצ יד ןוא ,הלּבק םידימלּת יד טימ טנרעלעג
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 ;דצ ןייז ףיוא ןעװענ זיא קינָאלַאס ץנַאנ טעמּכ ,ןסקַאװעג ץלַא
 ,םיא ןנעק טגָאועגסױרַא ךיז ןּבָאה םיַאּבעלַאּב עטלייצעג רָאנ

 טעװַארּפענ לָאמַא ךָאנ טָאה יבצ:יתּבש וַא ,רעּביא םינ ןעמ
 רַאנ ,הלותּב רעקידעּבעל ןייק טימ טינ רעּבָא ,קינַאלַאס ןיא הנותח
 וצ ידּכ ,הּפוח רעד רעטנוא ןעגנַאנעג רע זיא הרוּת-רפס ַא טימ
 רעד ןיא לארשי קלָאּפ ןייז טימ םולש קירוצ טכַאמ טָאג זַא .,ןזייוו
 ,חישמ ןייז ןופ ןַאזרעּפ

 ערָאלק יד טגָאזעגסױא ךעלדנע יתּבש טָאה 1661 רָאי ןיא
 רַאי ןיא ,םורַא רָאי ףניפ ןיא ךָאנ :גנוזײלסױא רעד ןופ טייצ
 קירוצ ןרעקמוא ךיז טעװ ןיורק יד ןוא ,חישמ ןעמוק טעװ- ,6
 םאה ןעמ ,החמש עסױרג ַא ןרָאװענ יא םע ,לארשי קלָאּפ םוצ
 ןּבָאה רעמועלק ,ןטײצלָאמ עסיורנ טכַאמענ ,רעזייה יד טרינימוליא

 =ענּפָא ןרעדנַא םעד רענייא ךיז טָאה ןעמ ;ןסַאנ יד ןיא טליּפשעג

 ,בוט=לומ ןּבעג

5 

 בתֹּכ רעכעלטעג רעד
 =עג יתּבש ךיז טָאה קינַאלַאס ןיא ןייוּפַא ראי רַאּפ ַא ךָאנ

 2ניא טינ ןיא םע ,ןײרַא געוו ןיא קירוצ םידימלּת ענייז טימ טוַאל
 ,טָאטש יד ןוָאלרַאפ טפרַאדַאּב רע טָאה סָאװ ּבילוצ רַאלק ןצנַאנ
 ןייז ןיא טּבײלנענ טסעפ ױזַא ןּבָאה ןדיי לייט רעטסערנ רעד ואוו
 =וצסיוא טַאהעג טרָאפ טָאה רע זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ ,טײקכעלטעג
 ;םיא ןגעק ןעוועג ןענייו סָאװ ,םינּבר ענעי ןופ ןעגנונלָאפרַאפ ןייטש
 ,תומוקמ עיינ ןכוז קעװַא דָארג ויא רע וַא ,ךעלנעמ רעּבָא זיא םע
 .ןריי ןופ רעצרעה יד ךיוא ןטרָאד ןעניוועג וצ ידּב

 =נַאק ןיא ןכינניא ןיתּבש ןעניפעג רימ היא השעמ יד יװ
 =דנע טקיטסעפרַאפ סָאװ ,טקַאפ ַא טריסַאּפ ָאד ןוא ,לָאּפָאניטנַאטס
 יניבי םהרבא דיגמ ןטימ ָאד ךיז טנגענַאּב רע ,עיציזָאּפ ןייז קיטליג

 ,(יניכַאי)
 ףיא ןוא ,טָאמש ןיא דינמ רעטסעּב רעד ןעװעג זיא יניכי

 =עג טָאה רע .טּפַאשגנע ןופ ןקיטש ךיז ןעמ טנעלפ תושרד ענייז
 ןיא וצרעד ;טּפַארק-רענדער עקרַאטש ַא ןוא לכש ןכיילג ַא טַאה
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 טּפַאשּביל סיורג טימ ןּבילקעג טָאה רע .ךיוא ןדמל ַא ןעוועג ךָאנ רע
 .לארשי=ץרא ןופ ןריפ וצ ןעגנערּב טגעלפ ןעמ סָאװ ,ןדי-בתּכ עטלַא

 רַאפ ןוא לַאּפַאניטנַאטסנַאק ןייק ןעמוקעג ןיא יבצ-יתּבש ןעוו
 רלַאּב דיגּמ רעד זיא ,תודוס ענייז ןקעלּפטנַא ןעמונעג םלוע םעניילק ַא
 =עגרעטנוא רע טָאה םורַא טײצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ,םיא וצ ןענַאטשעגוצ

 רע סָאװ ,ײיתּבר המלש תמכח, ;ןעמָאנ ןרעטנוא רּפס ַא ןיתּבש ןנַארט

 ןעמ עבלעוו ,ןרי=בתּכ עטלַא יד ןשיוצ ןענופעג וע טָאה
 ,םילשורי ןופ טכַארּבעג םיא טָאה

 | :ױזַא ןענַאטשעג זיא רפס םעד ןיא
 ףיױא טדײשענּפַא ךיז ּבָאה ךיא סָאװ ,םהרבא ,ךיא ןוא;

 ,שיפלַאװ ןופ קילּבנַא םעד ןיא טפיטרַאפ ךיז ּבָאה ,רָאי ץנַאגַא

 ןגעו טכַארטענ ּבָאה ךיא ןוא ,םירצמ ןופ ךייט םעד ןָא טליפ סָאװ
 סע :רניירפ ןטוג ןיימ ןופ םיטש יד טרעהרעד ךיא ּבָאה .ץק םעד
 =נוה ירד טנזיוט ףניפ רָאי ןיא יבצ=יכדרמ וצ ןוז ַא ןרעוו ןריוּבענ טעוװו
 ןּבעג ןעמַאנ ַא םיא טעװ ןעמ ןוא ,(1626) קיצכַא ןוא םקעז טרעד
 =וצ טעװ ןוא שיפלַאװ ןסיורג םעד ןגיזַאּב טעוו רע ןוא ,יבצ:יתּבש
 עוו רע ,חישמ רעתמא רעד זיא רע ,ננַאלש ןזייּב םייּב חוּכ םעד ןעמענ
 ךייט רעד ןענַאװ ויּב ,חוּכ ןכעלשטנעמ טימ טינ ןטלַאה המחלמ

 םיא ץוח ןוא ,קיּביײא ןייז טעוו תוכלמ ןייז ,ןומ ּבײה ַא ךיז םעוו
 ןוא םיפ יד ףיוא ךיז לעטש ,לארשי וצ רעזיײלפױא ןייק ָאטינ זיא
 ךַאװש רע ויא ןעזסיױא ןטױל םגה ,ןַאמ םעד ןופ חוּכ םעד םענרַאפ
 ..טלָאה םיא ּבַאה ךיא ,ּביל םיא ּבַאה ךיא ,טרעוויײדעגסיוא ןוא
 ,"לוטש רעכעלגיניק ןיימ ףיוא ןציז טעוו רע

 ,םיירג יד לייא ןַא ,עלעשטנעמ ןיילק ַא ןגעו טיינ ךָאנרעד
 ןוָאלסױא ןוא ,גרַאּב ןפיורג קידלַאװג ַא טרעקעגרעּביא טָאה סָאװ
 ;ױזַא םיוא לרפס סָאד טזָאל

 ךיז טעװ ,םיא ןגעו טרערעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ןַאמ רעד ןוא, |
 =עג תואיבנ טָאה םיא ףיוא ןוא ,טָאנ ןענעקרעד וצ ןסיילּפ קרַאמש

 .1 "היחי ותנומאּב קידצ , :קוקבח איבנ רעד טגָאז
 'רעייז רָאנ ,ןפדור םיא ןלעװ רוד ןייז ןופ ןשטנעמ יד .., .;

 יי לייב

 םעד ןופ תויתוא עטשרע יד ;שהנומא ןייז םימ ןּבכעל טעװ קידצ רעד, 1
 ,ויבצ, ןכַאמ קיטּפ
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 םינּבר ןענייז יז שטָאכ ,םירצמ ןיא בר:ברע ןופ טמַאטש המשנ
 מע ןוא םיתפומ עסיורג ןזײװַאּב טעוװ רע .רוד ןופ םיניהנמ ןוא
 ."םשה=שוריק לע ןייז שפנ:רסומ ךיז

 ײס ןוא ןיבצ:יתּבש ףױא ייס טפירשעג םעד ןופ םשור רעד
 יניבי םהרבא ,סיורנ רעייהעגמוא ןעווענ זיא םלוע ןטיירּב םעד ףיוא
 ןוא ,םיבתּכ עטלַא ןופ רעכוופױוא ןַא רַאפ טסואוַאּב ןעװעג זיא
 םעד ןופ טײקטכע רעד ןיא טלפייווצענ טינ רענייק טָאה רעּבירעד
 ,קפס רעטסדנימ רעד ןייז ךָאנ ןעק יצ ,ױזַא ּביױא זיא ,ךיױא בתֹּכ
 .ַאנ םיבצ:יתּבש דלַאּביװ ,ןטייצ םחישמ ןענַאטשעגנַא ןענייז םע זַא
 רעקילײה רעד ןיא טרזחענרעּביא ןוא טנַאמרעד שוריפּב זיא ןעמ
 ,ךיז ייּב רעטסעפ ךָאנ ןרָאװענ ךיוא זיא ןײלַא יבצ-יתּבש ? האובנ
 ןופ םיטש עטסקינײװעניא יד רַאנ טדערעג םיא ןיא טָאה רעירפ
 ךיז טוָאל סָאװ ,גנוקיטעטשַאּב ַא טַאהעג רע טָאה רעטציא ,ןוחטּב
 מומ רעמ טימ ךָאנ ןעמונעג ךיז טָאה רע .ןענעקײלּפַא םינ ןיוש
 ,ליצ ןייז וצ ןייג

 אי

 םירצמ ןוא לארשי -ץרא ןיא

 לָאּפַאניטנַאטסנַאק ןיא ןעמוקעננַא זיא ענרימס ןופ םרח רעד
 ,ןיתּבש ןגלָאפרַאפ ןעמונעג ךיוא ןּבּגה םינּבר עקיטרַא יד ןוא ,ךיוא
 ארומ םרעדנוזַאּב יז ןּבָאה ,ייקרעמ ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא ,ָאד
 =לָאטש םיתּבש ןגעו ןרעװ ריואוועג ןעק ןַאמלוס רעד זַא ,טַאהעג
 =יתּבש טָאה ,ןדיי עלַא ףיוא םעּכ ןייז ןסיגטיוא ןוא רענעלּפ עצ
 לָאּפַאניטנַאטסנָאק ןוָאלרַאפ טזומעג םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא יּבצ
 ןקיטכעמ םענופ עציטש יד טינ ןפלַאהעג םינ םיא טָאה סע :;ךיוא !

 ,םלוע לײט ןטסערג םענופ ליפענטימ רעד טינ ,םהרבא 'ר דיגמ
 ןיא ;הרצ ַא יװ ןעזעגסיוא רָאנ םָאה שינעלגַאװ עיינ יד רעּבַא
 ןענופעג טָאה רע .,קילנ ַא ןיתּבש רַאפ ןעוועג יז זיא ןתמא רעד
 לוײלק םעד ןופ ןּבָאה סָאװ ,רעפלעהטימ ןוא רעגנעהנָא עיינ
 =טיירב עסיורג ַא טכַאמעג רעקיטַאּפמיס םעּפורג יד ןוא םידימלּת
 ,גנוגעװַאּב עטגיײווצרַאפ
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 ײז .1םילשורי ןײק םלוע ןײז טימ קעװַא יא יבציתּבש
 ךעלטיּפַאק טרָאד ןעגניז ןוא יברעמ-לתוּכ םוצ ןעמוק טפָא ןגעלפ
 ןעוַארּפ ,רעטרע עקילײה יד רעּביא ןייגמוא ןגעלפ ייז ;םיליהת
 רעד רובּכל ןטײצלָאמ עסיורג ןכַאמ רעדיוװ ךָאנרעד ןוא םיתינעּת
 םעד ןרָאװעג טנעקַאּב ךינ רעּבירעד ןענייז יז .הלואנ רעקידנעמוקנַא
 יד ןופ עיציזַאּפַא ןַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ַאד ךיוא .םלוע ןטיירּב
 =ידיי יד ואוו ,טייהנגעלעג א טכַאמעג ךיו טָאה ןכיגניא רַאנ ,םינּבר

 ,ןעמוקנָא טזומעג ןיתּבש וצ טָאה גנורעקלעפַאּב עש

 טפַאשרעה רעשיקרעט רעד רעטנוא ןּבַָאה ןדיי רעלארשי=ץרא
 סַאשַאּפ יד :ןעװעג ויא ןורסח ןײא רָאנ ,טכעלש טינ טּבעלעג
 ,ננורעקלעּפַאּב רעד ןופ ןטירעג ןוא טלעג צפראדעג דימּת ןּבַאה
 ,םילשורי ןיא ןעוועג זיא יתּבש ןעוו ,םייצ רעד ןיא ךיז טָאה דָארג
 ןענָאמ ןעמונעג טָאה ַאשַאּפ רעקיטרַאד רעד זַא ,לַאּפוצ ַא טכַאמעג
 טםינ ויא ןעמענ וצ ןענַאװ ןופ .טלענ עמוס ערעסערג ַא ןדיי יד ייּב
 =לאפר ןדיי ןכייר סוצ ביחולש ןקיש וצ ןסָאלשַאּב ןעמ טָאה .ןעוועג
 עשיטּפינע עלַא עדנערַא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ָארִיַאק ןיא ףסוי
 ןיא .דיי ןסײה ַא רַאּפ טסואווַאּב ןעוועג ןיא ןוא ןלַאצּפַא:ץענערג
 טלעטשע:קעװַא ןעמ טָאה עיצַאנעלער רעד ןופ ץיּפש רעד
 ,יבצ:יתּבש

 ןעמונעגוצ חילש םעד ןעמ טָאה ּבוטש ןיא ןפסוי-לאפר יב
 ןיא ףסוי-לאפר זַא ,ןזָאלעגסױא ךיז טָאה סע ,דובּכ ןטסערג ןטימ
 =עפרעדַאּב עשיריי עלַא רַאפ ץרַאה טיירּב ַא טימ דיי ַא רָאנ שינ
 טרעהעג טַאהעג ןיֹוש טָאה רע ,הלּבק ןופ רענעק ַא ךיוא רַאנ ,ןשינ
 םיתּבש טימ טנעקעג ךיז טָאה רע זַא ,ןנָאז ערעדנַא ,ןיבצ-יתּבש ןופ
 רענעי ןוא ,םירצמ ןייק ןעמוק טפעשעג ּבייוצ טנעלפ סָאװ ,רעטַאפ
 .ןוז ןייז ןופ טײקכעלטעג רעד ןגעװ טלייצרעד ךיױא םיא טָאה
 םָאד ןּבענ וצ טמיטשעגנייא רָאנ םינ ףסו=לאפר טָאה םלַאפנרעי
 =עגרעביא טָאה רע רָאנ ,טגנַאלרַאפ ןּבָאה ןדיי רעמילשורי סָאװ ,טלענ
 ןײלַא ךיז רַאפ ,טנעה יד ןיא ןיבצ:יתּבש ןנעמרַאפ ןצנַאג ןייז ;ּבעג
 רעסיורג רעד ,רע .טפרַאדַאּב טינרָאג ךיוא רעירפ ןיוש רע טָאה

 .ןטּפינע ,ָאריאַאק ןיא ןעװעג רעירפ ךָאנ רע זיא םירוקמ ערעדנַא םיול }1
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 ןוא ,םיתינעּת טסַאפעג טּפָא ,ךַאפנייא טּבעלעג קידנעטש טָאה ,ריבנ
 =ופענ רע טָאה רעטציא ;להק רַאּפ ןעגנַאגעג ויא םנייז טלענ סָאד
 =נענרעד ןפלעה וצ -- ןגעמרַאפ ןייז רַאפ גנודנעװנַא עתמא יד ןענ
 ,ןחישמ ןיפ ןעמוקנַא םָאד ןרעט

 ןעוו ,לָאמנייא זַא ,רעּביא טינ ןטייצ ענעי ןופ רעּבײרש ַא
 ןטעּבעגנײרַא רע טָאה ,תוקפס ןלַאפעגנַא ןענייז ןפסוי:לאפר ףיוא
 ווַא טנַאזעג םיא ןוא רדח רעדנוזַאּב ַא ןיא ןיבצ=יתּבש

 ןגערּפ ךיד ליוו ךיא ,רַאה ןיימ ,רימ ףיוא טינ ךיז רעזייּב,
 ,"הלאש ַא

 .יתּבש טרעפטנעעג טָאה ,"טסליוװ וד סָאװ דחּפ ןַא גערפ,

 השמ טימ יו ױזַא ךרבתי:םשה טדערעג ריד טימ טָאה יצ,
 יי?וניּבר

 ,קַױר ץנַאג טרעפטנעעג יתּבש טָאה ,"ןיינ;

 ַאוַא ךיז ףיוא ןעמענ וצ שינעּבױלרע ןּבעגענ ריד טָאה רעוו ַאט,
 ןעלביורטש ןכַאמ הלילח םעד ךרוד טסנעק וד סָאװ ,ךַאז ערעווש
 ײללארשי ללּכ םעד

 ;ןפורעגּפָא ךיז יתּבש טָאה
 טסעוװ וד זַא ,ןיורק ןיימ ייּב ןרעוש רימ טסעוו וד בוא,

 ,"טינ םייוו שטנעמ ןייק סָאװ ,סנױזַא ןנַאזסױא ריּד ךיא לעװ ,ןגייווש
 ;רעטײװ טדערעג טָאה יתּבִש ןוא ,ןריואוושעג טַאה ףכוי=לאפר
 ,וניבר השמ רַאפ רעסערג ויא חישמ ןוא ,חישמ ןיּב ךיא,

 השמ רעדייא ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ רעטלע ויא המשנ ןיימ

 ןענַאטשעג ןיוש ךיא ןיּב ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענייז םיכאלמ עלַא ןוא
 ירּכ ,ןקעטש ַא ןּבָאה טוומעג טָאה וניבר השמ ,לומש סטָאנ רַאֿפ
 ןייא טימ ןַאטלוס םעד ןעמוקייּב לעװ ךיא ןוא ,ןהערּפ ןעמוקוצייּב
 ליחּב אל, :טגָאזעג םיאיבנ יד סע ןּבָאד רימ ףיוא לייוו ,טרָאװ
 ,טּפַארק טימ טינ ןוא רענלעז טימ טינ -- "חורּב םא יּכ ,חכּכ אלו
 ;"טסייג טימ רָאנ

 ןעננורדעגכרוד ,רעטרעוו יד טרעהרעד טָאה ףסוי:לאפר יו
 ןלַאפעג רע ויא ,גנוגייצרעּביא רעטספיט רעד ןופ טכַאמ רעד טימ
 עקידהּפצוח ענייז רַאפ ןטעּבעגרעּביא םיא ןוא םיפ .יד וצ ןיתּבש

 ,תולאש
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 יד טימ טײלגַאּפ ,לרשי=ץדא ןייק קעװַא זיא יבצ-יתּבש
 רעד טימ ןדָאקַאּב ןוא רעגנעהנָא ענענואוועג=יינ ענייז ןופ תוכרּב
 .טרעדַאפעג טָאה ַאשַאּפ רעמילשורי רעד סָאװ ,טלעג עמוס רעלופ
 עג ןוא החמש טימ ,דובּכ ןטסערג ןטימ ןעמונעגוצ םיא טָאה ןעמ
 קעװַא, :לטרעוו סָאד םיא ףיוא ןרָאװעג טכַאמעג זיא םע ןוא ,גנַאז
 ,"חישמ ַא ןעמוקענ ןוא חילש ַא

 ןיא יבצ:יתּבש טָאה ,םילשורי ןייק ָארִיַאק ןופ קידנרָאפכרוד
 ןופ ןטסקיטכיװ םעד ,דימלּת םעיינ ַא ןעמוקַאּב 1 הזע טָאמש רעד
 ,2ייתועה ןתנ ןעוועג ןיא סָאד ,עּפורג רעצנַאג ןײז

 בי

 םירימלּת עסיורג ייווצ

 .וצ ויא דימלּת רענעי רעדָא רעד עכלעוו ייּב ,ןדנעטשמוא יד
 ;טסואוװַאּב יונעג טינ ןענייז ,גנוגעוװַאּב רעשיחישמ רעד וצ ןענַאטשעג
 ןעמ ןוא ,ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה עתמא יד םעד ןנעװ ןלעפ םע
 ךיוא .סעיצַאניּבמָאק ןוא םעדנעגעל ףיוא בור סָאד ךיז טציטש
 ַאטינ ןענייז ,ןיתּבש וצ ןעמוקענ ןענייז יז ןעוו ,סי י צ רעד ןנעוו
 עניווַא ןנעו ךיז טלדנַאה םע ןעװ וליּפַא ,תועידי ערָאלק ןייק
 יז זַא ,ןַא ןוייוו לייט .לאומש ןוא ןתנ יװ ,ןענַאזרעּפ עקיסולפנייא
 ויא רע רעדייא ךַאנ ערעל ןייז טימ ןוא ןיתּבש טימ טנעקַאּב ךיז ןּבָאה
 =יַאק ןופ םגעווקירוצ זַא ,ןעניימ רעדיוו ערעדנַא ;םירצמ ןייק קעווַא
 ַאמירּפ לאומש זַא ,ןּביירש ערעדנַא ךָאנ ןוא ;לארשי-קרא ןייק ָאר
 טָאה ןוא ָארִיַאק ןיא ןפסוי-לאפר יײּב זיוה ןיא ןסעזעג רַאנ ןיא
 =מיירטש ץלַא ןענייז סָאד .רעטסעווש םיבצ:יתּבש רַאפ טַאהעג הנותח
 =רעדנַאװפ טנַאסערעטניא ןעוװעג םיועג טלָאװ סע סָאװ ,ןגַארּפ
 טינ ןופרעד ךיז טעװ ךַאז רעד ןופ רקיע רעד רַאנ ,ןרעטנַאלּפוצ
 ײז סָאװ ,עלָאר יד רָאנ ,רעמעּפש רעדַא רעירפ רָאי ַא טימ .ןטײּב
 ,טלעטשענטסעפ זיא ,גנוגעווַאּב רעשַײבצ:יתּבש רעד ןיא טליּפשעג ןּבאה

 ָאוַא :ךַארּפטכױא 1 -
 .יסָאזַאָאה ןסָאנ :ךַארּפשסױא 2



 סע יי

 = טיש
: == 5 5 

 2: זי עצה
 יי 5 ?,רי יב יו 8

 טי 6 2 :
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 ויא רע ןעו ,קיצנַאװצ רָאי ַא ןעוענ טלַא זיא יתועה ןתנ
 ןוא ארמג ןיא יקּב ַא ןעװעג ןיא רע .יבציתּבש וצ ןענַאטשענוצ
 רעד טימ ךודיש םענייפ ַא ןָאמעג רַאּפרעד טָאה ןוא הלּבק ןיא
 ןײלַא ןתנ ;עינַאּפש ןופ םענעּביוטרַאפ ַא ,ןדיי ןכייר ַא ןופ רעטכָאמ
 ,ןדי עשטייר ןופ טמַאטשעג טָאה

 ךרוד ןרָאפעגכרוד זיא יבצ:יתּבש ןעװ זַא ,טלייצרעד ןעמ

 אוה, :ןּבענעג יײרשעג ַא רע טָאה ,ןעורעד םיא טָאה ןתנ ןוא הוע

 =ענ םיא טָאה יתּבש ,("רערעדנַא ןייק טינ ןוא רע) "רחא אלו

 ןייז םסעוו וד ןוא ,רימ רַאפ ןיטש קידנעטש טפלָאו, :טרעפטנע
 תורושּב עטוג טלעוו רעד ןגָאזנַא טסעו וד ןוא ,איבנ דעסיױרג ַא
 ,"תומחנ ןוא תועושי ןופ

 =נַאנעגטימ זיא ןוא גנידצלַא ןפרַאװעגקעװַא דלַאּכ טָאה ןתנ
 ןטלַאהעג קרַאמש טָאה רעכלעוו ,יּבר ןייז ,ןחישמ ןײז טימ ןענ
 סָאװ ,ןדיירסױא ןעמונענ ןוא ןפור טוָאלענ םיא טָאה ,ןענתנ ןופ
 =ענ רע טָאה ,הישמ רעתמא רעד ;רערַאנּפָא ןַא ךַאנ ךָאנ טיינ רע
 ןײז טינ ןלעװ ןַאד ןוא ,ןלעװ טעװ טָאנ ןעװ ,ןעמוק טעוװ ,טגָאז
 .דירפ טימ םיא ןָא ןפילשנַא ךיז ןלעװ ןדי עלַא ,רעננעק ןייק
 םעװ רע וַא ,טגָאוענצ ןוא טמיטשענניא ךיז םכוד טָאה ןּתנ
 ןעורעד טָאה רע רָאנ יװ רעּבָא ;חישמ ןשלַאפ םענופ ןײגקעװַא
 ןייז ןופ רעּבױצ םעד ךיז ףיוא טריּפשרעד ןוא ןיִתּבש םײנַארעּביא
 רײרפָארטש עלַא םניּבר םעד ןָא ןטעגרַאפ רע טָאה ,טײקבעלנעזרעּפ
 ,לָאמעלַא ףיוא ןיתּבש ייּב ןּבילּבעג ןיוש זיא ןוא

 םעד ףױא ןגָאז תואיבנ ןוא ןדייר ןּבײהנָא טנעלפ ןתנ ןעוו
 טריּפשעג עלַא ןּבַאה ,חישמ םעד יבצ:יתּבש ףױא ןוא ץק ןטנעָאנ
 ,טפַארק עכעלשטנעמרעּביא ןַא גנורעטסיינַאּב רעקילײה  ןייז ןיא
 ןייז טימ חישמ סלַא ןיתּבש ןיא טגייצעגרעּביא ןעוועג ןײלַא זיא רע
 =וצרעּביא חוּכ םעד טַאהענ רע טָאה רעּבירעד ןוא ,ןצרַאה ןצנַאנ
 ,איבנה והילא רַאפ ןעמונעגנַא םיז טָאה קלאפ סָאד ,ערעדנַא ןגייצ
 ,טלעוו רעד ןגָאזנָא טעװ והילא זַא ,טסואוועג ךָאד טָאה ןעמ לײװ

 ,טײנ חישמ וַא
 ןיבצ-יתּבש ןעמוקעגוצ זיא סָאװ ,טּפַארק עקרַאטש עטייווצ ַא

 =ױרנ ַא ןעוועג זיא רע ,ָאמירּפ לאומש ןעוועג ויא ,טייצ רענעי ןיא
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 =ערג םיתּבש ןוא ענייז וליּפַא ןעוועג הרומ ןּבָאה סָאד ,ןדמל רעס
 ןוא ,(רַאטערקעס) רפוס סיתּבש ןרָאװעג זיא לאומש ,רעננעק עטס

 =ניא םעד טימ טנגונַאּב טינ רעטציא ןיוש ךיז ןּבָאה ןענתנ טימ רע

 מצה סע ;יײז םורַא ןשטנעמ יד ףיוא טַאהענ ןּבַָאה יז סָאװ ,סולפ
 םיחולש ךרוד טעּברַאעדנַאגַאּפָארּפ עשיטַאמעטסיפ ַא ןּבױהעגנַא ךיז

 ,תוליהק עשידיי עסיורג עלַא וצ ןפורפיוא ןוא
 רעטסעּב רעד זיא לארשי-ץרא זַא ,רַאלק ןעװעג זיא םע

 ריא טױל יא ,גנונעוַאּב רעצנַאנ רעד ןופ רעטנעצ ַא רַאפ טרָא
 ףרַאד דנַאל סָאד טָאװ ,עלָאר רעד טול יא ,עגַאל רעשיפַארגָאעג
 =עג יבצ-יתּבש טָאה ןנעווטסעדנופ רָאנ ,ןטייצ םחישמ ןיא ןליּפש
 םפסוי-לאפר ןיא ,םירצמ ןייק עליו ַא ףיוא ךיז ןרעקמוא טזומ
 רעד טימ ,רעטרעשַאּב ןייז טימ ןּבַאה הנותח ןרָאפעג זיא רע :זיוה
 ---ּבייוו ַא רַאפ ןעמענ יז ןסייהעג םיא טָאה ןײלַא טָאג סָאװ ,הלּכ
 ,1ישי תֹּב הרש

 טלייצרעד ןּבָאה רערעדנואװַאּב ןוא רעגנעהנַא םיבצ=יתּבש
 ;ןיּבר רעייז טימ ןפָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,םנ ןימ ַאוַא ןנעוו

 ןפםוי=לאפר ייּב .תועובש ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעוועג זיא םע
 טימ טלגנירעגמורַא ,חישמ רעד ןסעזעג יא ַארִיַאק ןיא זיוה ןיא
 רַאפ טקעלּפטנַא ,הרוּת טנרעלעג יז טימ טָאה רע ןוא ,םידימלּת עניײז
 ןוא ,לוק ַא טרעהרעד ךיז טָאה גנילצולּפ ,הלּבק ןופ תודוס יד ייז

 לוק , :ןעמונעג ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ טסואווענ טינ טָאה רענייק
 ןוא דיירפ ןופ םיטש ַא) "הלּכ לוקו ןתח לוק ,החמש לוקו ןושש
 =ניא .(הלּכ ןופ םיטש ַא ןֹוא ןתח ןופ םיטש ַא ,החמש ןופ םיטש ַא

 +עג סָאד ןײרַא זיאס ןוא ,רדח ןופ ריט יד םנפעעג ךיז טָאה םעד

 עטסרעייט יד ןיא ןָאטעגנָא ,הלותּב רעניישרעדנואוו ַא ןופ טלַאטש

 חישמ םוצ םינּפ ןטימ טדנעוועג ךיז טָאה טלַאטשעג סָאד ,םישוּבלמ
 ןענופעג ּבָאה ךיא ּבױא, :יװַא טגָאזענ ןוא םיא וצ ךיז טקוּבעג ןוא
 יד טָאה ָאד ײ...ןלעפעגליואוו ריד זיא םע ןוא ןניוא ענייד ןיא ןח
 .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא ןוא דייר עריא טקַאהעגרעּביא הלותּב

 ןעמוקעגרָאפ זיא ןהרש םימ הנותח יד זַא ,רעּביא ןּביג ןלעװק ערעדנַא 1
 .םלענ םפםוי.לאפר םימ םילשורי ןייק קירוצ מרעקעגמוא ךיז טָאה רע רעדייא ךָאנ



 ֿבי

 עטרעשצב .םיבצ -יתכש

 ,טשודיחרַאּפ ןוא ןקָארשרעד ןּבילּבעג ויא םלוע רעצנַאג רעד
 רעד רעּבירַא זיא'ס ןעוו ןוא .קַיור ןסעזעג זיא יבצ-יתּבש ןייא רָאנ
 תלעווצ עטסנעש יד ןּבילקעגסיױא חישמ רעד טָאה ,בוט=םוי רעקילײה
 ױזַא יז וצ ךיז םדנעוועג ןוא םידימלּת ענייז ןשיוװצ ןופ טיילעגנוי
 :ןגָאז וצ

 ךיז טימ טמענ ןוא םידנּב עטסנעש ערעייא ןָא ךיז טוט,
 =לאפר יר סָאװ ,ףיש רעיינ ַא ףיוא ךיז טצעז ןוא ןעיורפ עשידיי ייווצ
 =יא ןיא ַאנרָאװיל ןייק קעװַא ךיז טוָאל ןוא ,ןּבעג ךייא טעוװ ףסוי
 סָאװ ,ווירּב םעד הלּכ ןיימ ןהרש וצ רעּביא טרָאד טינ ןוא עילַאמ
 ,ךייא טימ ןקישטימ לעװ ךיא

 ?יװַא טנעיײלעג ךיז טָאה לווירּב סָאד

 ,ןוויס ןיא געט טכַא ,ןטייצ םחישמ,
 רעטכַאמ יד הרש עטּבילענ ןיימ זיא ּביל יו ןוא ןייש יו;

 ,ןַיש ןצנַאנניא טסיּב ,ןידניירפ ןיימ ,ןייש טסיּב ,ןלױּפ ןופ םישי
 ענעּבױהרעד ךס ַא ןַארַאּפ ,םומ ןייק ריד ןיא ַאטינ ,ןידניירפ ןיימ
 טנַאה עטכער ןיימ ,ןעמעלַא יז ןופ רעסערג טסיּב וד רָאנ ,ןעיורּפ
 ײז ןוא ,עטּבילעג ןײמ ,ףיול .ץרַאה ןייד ףיוא םתוח ַא יװ זיא
 ,ניניק רעד ריד רַאפ טכַאמעג טָאה הּפוח ַא .דניא ַא וצ ןכילגעג

 ,חילש ןיימ ןופ טירט יד ןיא ײג !ןעױרּפ יד ןשיווצ עמסנעש,
 ןוא טכַאמ ןיא ;ןרעמיצ ענייז ןיא ןעגנערּב ךיד טעװ גיניק רעד
 ,ןָאטעגנַא ןייז וטסעוו טכַארּפ

 וייבצ=יתּבש

 םימ ןעגניר ענערלינ יירד ןבעגעגטימ רע טָאה ווירּב םעד וצ
 יד רעמייוו ,גנוריצ ערעדנַא ןוא ךעלננירעיוא ,ןטנַאילירּב עסיורג
 :םיחולש יד וצ טדערעג רעדיװ טָאה רע ןוא .ןפַאמטש עטסרעייט
 =עג טרָאד ריא טעװ ,ָאנרָאװיל ןיא ןעמוק טעוו ריא זַא ,ןסיוו טיײז
 ןופ לונלג ַא ןעוועג זיא רעטַאפ ריא ,ישי תּב הרש הלותּב ַא ןעניפ
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 =יַארקוא דנַאל ןיא ןדָאװעג טעגרהרעד זיא רע ןוא ,ףסוי ןּב חישמ
 ,(1618) ח"ּת רָאי ןיא תוטיחש סיקצינלעמכ ןופ טייצ רעד ןיא ענ

 ןיא ןָא יז טוט ןוא תונּתמ יד טימ ווירּב עניימ רעּביא ריא טינ
 רעהַא יז טגנערּב ןוא ריא קיש ךיא סָאװ רעדיילק עכעלניניק יד
 ,רימ וצ

 ןעמוקעג ןוא קעװַא ןענייז ןוא טגלַאפעג ןּבַאה םיחולש יד
 טאה סָאװ ,הרש ַאוַא ןענופעג עקַאט ןוא ָאנרָאװיל ןייק םולשּב
 ,ןליוּפ ןופ טמַאטשעג

 םיבציתּבש ןרעדנַא םעד רענייא ןּבענעגרעּביא ןּבַאה יװַא
 טייקבעלטעג רעד ףיוא ןרעדנואווּפָא טנעקעג טינ ךיז ןוא רעננעהנָא

 וַא ,ןרָאװעג ריואוועג שדוקה=חור ןטימ ויא סָאװ ,ןיּבר רעײז ןופ
 הרש הלותּכ ַא ןַארַאּפ זיא ,עילַאטיא ןיא טייוו:טעה ,ָאנרָאװיל ןיא
 ןּכָאה רעּבָא רענגעק יד ,עטרעשַאּב ןייז זיא יז אקווד ןוא ןלױּפ ןופ
 =ענ טינ ללכּב ןּבַאה יז יו ױזַא ,תפומ םעֶד ןיא ךיוא טנקיילעג
 טליײצרעד טָאה ןעמ סָאװ ,רעדנואו עלַא יד ןענעקרענָא טלָאװ
 זַא :לדניווש ַא יו טשטייטענסיוא ךיוא סָאד ןּבָאה יז ,ןיתּבש ןגעוו
 =יִל ןיא לדיימ םעד ןנעװ ןעגנַאנרעד ויא סע ןעמעוו ךרוד זיא רע
 טּפַארק עבעלטעג ַא םעּפע וַא ,לעטשנַא ןַא טכַאמעג טָאה ןוא ַאנרָאוװ
 ,דוס םעד טקעלּפטנַא םיא טָאה

 ןשיוװצ ןעמ טָאה ָאנרָאװיל ןיא לדײמ םענדָאמ םעד ן;עװ
 ,טייצ עשּפיה ַא טרערעג ןיוש עּפַארײא ןיא ןדיי

 ױזַא ,עניַארקוא ףיוא 1 ּפַאלקַארּב לסעטש םעניילק םעד ןיא

 דיי ַא ןסעוענ ויא ,ןטייצ םיבצ:יתּבכש ןופ רעּבײרש יד רעּביא ןּבינ
 טַאהעג ּבײװ ןײז טָאה (1641) א"ת םירוּפ םוא .הדוהי ןּב ישי

 1648 רַאי ןיא .הרש ןּבעגעג ןעמַאנ ַא טָאה ןעמ רעכלעוו ,רעטכַאט ַא

 ןוא רעקילדנעצ ואוו ,תומחלמ עשיקַאזָאק יד ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה
 ;ןרָאװעג טעלױקעגסױא ןענייז ןדיי רעטנויוט רעטרעדנוה רשפא
  ןרײ .עמַאמ-עטַאט טהרש ךיוא ןעמוקעגמוא קיטנעק ןַאד ןענייז
 ןעמונעגטימ ןּבָאד ,הרזנ רעד ןופ ןפָאלעג ןענײז סָאװ ,םינמחר
 םע ןיהואוו ,םַאדרעטסמַא ןיק טכַארּבענ יז ןוא עלעריימ סָאד

 ?/װַאלצַארּב ; ןכַאמ סָאד לָאז רשפא ,ָאמינ ץַאלּפ ַאזַא זיא עמרַאק רעד ףיוא 1
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 =ענ יז ויא ןטרָאד .ענענורטנַא ליפ רעײז ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןּבָאה
 ,ריא רַאפ םגרָאזעג טָאה להק ןוא ,ןטקַאוװ

 םַאדרעטסמַא ןייק ןעמוקעג זיא ,1649 ןיא ,םורַא רָאי ַא ןיא
 רע ןעוו ןוא ,ענַיַארקוא ןופ רענעּבירטרַאפ ַא ךיוא - ,ןַאמרעגנוי ַא
 :ןעירשעגסיוא רע טָאה ,הרש עניילק יד ּבוטש ַא ןיא ןפָארטעג טָאה
 ַאזַא טליײצרעד טָאה רע ןוא "!רעטסעװש ןיימ ךָאד זיא'ס ,יוא;
 :עטכישעג

 ןעמ סָאװ ,לרעטכעט ןיילק ַא ןעוועג ןיא ןרעטלע ענייז יב
 ,רָאי ייווצ ןעוועג טלַא זיא יז תעשּב ,ּבוטש ןופ טּבױרעגקעװַא טָאה
 ןעועגּפָא ןטרָאד יז זיא ױזַא ,ריטסַאנָאמ ַא ןיא ןּבענעגקעװַא יז ןוא
 =עגנַא ךיו ןּבַאה סע ןעו .םיצ רָאי ףניפ םעקשַאנָאמ יד ןשיװצ
 =םױרַא טכַאנײּב לָאמניײא רעצעמע טָאה ,תוטיחש סיקצינלעמכ ןּביױה
 טכַארּבעג ןוא ריטסַאנַאמ ןופ עטעקַאנּבלַאה ַא עלעדיימ סָאד טריפעג
 יז ןדיי ןּבָאה ירפרעדניא .לטעטש ןופ םלוע:תיּב ןשידיי ןפיוא יז
 :וקעג ויא יז ןענַאװ זיּב ,ךיז טימ ןעמונענטימ ןוא ןענופעג ןטרַאד
 ,דנַאלַאה ןייק ןעמ

 יצ ,ן:ָאז וצ רעווש ,רוחּב רעד ןּבעגעגרעּביא טָאה ױזַא טָא
 רענייא ןעוועג יא רע רעדָא ,רייר ענייז ןיא תמא טקעטשעג טָאה
 ,עטשימעצ-ּבלַאה ןוא תואמזוגילעּב ,רענגיל ,רעמירַאּב ענעי ןופ
 ןוֿפ תוליהק עשידיײ עלַא ןיא טײרדעגמורַא ןַאד ךיז ןּבָאה סָאװ
 סיקצינלעמכ סלַא עציטש ךיז רַאפ טנַאמעג ןוא עּפָארײא-ברעמ
 :וױט :לכש ןפיױא םונ ץנַאנ ךיז טנייל אפונ טקַאפ רעד .תונּברק
 :ענ טָאה ןעמ לײװ ,ןרָאװעג טדיישעצ עקַאט ןענייז תוחּפשמ רעט
 ןגיוא יד ןיהואוו ןּפָאלעג זיא ןעמ ןוא םטוג ןוא ּבָאה ןניל ןוָאל
 ,ןּבעל עטעקַאנ םַאד ןעװעטַאר וצ יּבַא ,ןגָארטעג ןּבָאה

 =יּפש ַא ןעװעג זיא יז .טּבײלנענ טָאה ה ר ש ,יױװַא יצ ױזַא
 ןרָאירעדניק עטרַאצ יד ןופ ןעגנוּבעלרעּביא יד ,לדיימ עקידוועד

 יב ויא'ס ןוא ,ןרַאנש עפימ המשנ ריא ןיא ןוָאלעגרעּביא ןּבָאה
 טייהדניק רעד ןופ ןדיײל ערעווש יד רַאפ זַא ,ןעמוקענפיוא ריא
 ,טפנוקוצ עכעלקילג ןוא עסיורנ ַא ןקישוצ ריא טָאג טעװ

 :רעטנוא ויא יז ןעוֶו ,ןרעה טלָאװעג טינ רעּבירעד טָאה יז
 ןיא יז ,ןדייר ןעמונעג ריא טָאה ןעמ סָאװ ,םיכודיש ןגעוו ,ןסקַאװעג

 (8) ךיײרגייװ .מ
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 טָאה הליהק רעמַאדרעטסמַא יד ,ענייש ַא ןוא עקיסקואוו ַא ןעווע}
 ןעמוקַאּב טנעקעג יז טלַאװ ,ןדנ ןשּפיה ץנַאנ ַא ןּבענעג ךיוא ריא
 .םעיונעטערפ ערעכעה טאהעג טָאה יז רעּבָא ,ןתח םענייפ ַא רַָאנ
 יװַא ןופ טעװעטַארעג יז טָאה טָאג ּביוא זַא ,טכודעג ךיז טָאה ריא
 =עה ַא רַאפ טמיטשַאּב אמּתסמ יז רע טָאה ,ןשינעפערט עזייּב ליפ
 ןגעװ טדערעג טלַָאמעי טָאה טלעװ עשידי עצנַאנ יד ,ליצ ןרעכ
 ;ןטיײצ םחישמ ףױא גַאונַא ןַא ןענייז תורזג סיקצינלעמכ זַא ,םעד
 וַא ,קנַארעג רער ןסעגעגנייא ךעלסיּבוצ חומ םהרש ןיא ךיז טָאה
 =עֶנ ריא טָאה ןעמ .ּבײוו ןוא הלּכ םחישמ םעד ןייז סָאד שעװ יז
 ןוא ,ןפרַאװענּפָא ץלַא רעּבָא טָאה יז ;ךודיש ַא ךָאנ ךודיש ַא טדער
 טינ טעװ יז וַא ,טרָאװ ַא םימ טּפַאכעגסױרַא ךיז יז טָאה לָאמנײא
 ןיא טָאה סָאד זַא ,ךעלנימ .דוד ןּב חישמ טימ ןדייס ,ןּבָאה הנותח
 ןּבָאה ערעדנא ;עיױזַאטנַאפ עטציירעצ ריא רַאנ טדערעג לדיײמ םעד
 טביירגרעד טַאהעג ןיש טָאה ריא וצ זַא ,ןעוועג דשוה רעטעּפש
 .יײקרעט ןיא ןויװַאּב ךיז טָאה סָאװ ,יבצ:יתּבש ןנעװ גנַאלק רעד

 =כעלעג שיטייל וצ ןרָאװעג דלַאּב יז זיא םַאדרעטסמַא ןיא

 ןיא ןזײװַאּב ךיז טנעלּפ יז ןעוו ןוא ,טנעקעג יז ןּבָאה עלַא ;רעט
 =ײרשכָאנ ןוא רעגניפ יד טימ ריא ףיוא ןעלטיימ ןעמ טגעלפ ,סַאג

 רעכייר ַא רענייא !עטחישמ יד טייג טָא !ענעגושמ יד טיינ טַא :ןע

 ,טַאהעג טינ רעדניק ןײק ןײלַא טָאה סָאװ ָאנרָאװיל ןופ דיי

 טימ ןעמונעגטימ יז טָאה רע :ריא ףיוא טַאהעג תונמחר טָאה
 וַא ,טנימעג טָאה רע .וױה ןיא ךיז ײּב יז ןוָאלעג ןוא ךיז
 =עגםיוא רשפא יז טעװ ,ןשטנעמ עשירפ ןשיווצ ,טָאטש רעײינ ַא ןיא

 .םעיציּבמַא עריא ןופ ןרעו טלייה
 =נַאפ יד ןענייז ןהרש יײב .טַאהעג תועט ַא רעּבָא טָאה רע

 יו יװ ,םולח ןיא ןעז טגעלפ יז ,רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג םעיזַאט
 ריא ןּבעל ,שיט ןטקערענ-ךייר ַא ייּב ץַאלַאּפ ןסיורנ ַא ןיא םציז
 רענידַאּב רעקילדנעצ .ּפָאק ןפיוא ןיורק ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא םציז

 =עג ןּבָאה רעדליּב עבלעוַא .םיפ ערעיײז ןופ טָארט םעד ּפַא ןטיה
 םָאװ .הלודג רעקיטפניק ריא ןיא ןּבױלנ םעד ריא ןיא טקרַאטש
 ?םירוחּב רענרָאװיל יד ריא ײּב ןּבָאה טנעקענ ןּבַאה עדרעוו ַא רַאפ
  ןעמוקענ ריא ןענייז סָאװ ,םינכדש יד ךיז ןופ ןּבירטעג טָאה יז
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 םאה יז סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא רעּבירעד ,םיכודיש ןגָאלשנא
 ,רעמשימעצ ַא ןופ םש ןקיּבלעז םעד ןעמוקַאּב ךיוא ןכיגניא ַאנרָאװיל ןיא
 :עג ָאנרָאװיל ןיא טָאה יז זַא ,טגָאזעג וליפַא ןעמ טָאה רעטעּפש
 רע ,ןרערעי וצ טּבױקרַאפ ךיז ןוא ןּבעל ןסָאלעגסױא ןַא טריפ
 טסקַאװ העידִי יד זַא ,ארבס ַא זיא סע רעּבָא ;טלָאצעג רָאנ טָאה םע
 ץומש ןיא ןעיצנײרַא טלָאװעג ןּבָאה סָאװ ,רֶעננעק םיבצ-יתּבש ןופ
 וצ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןענָאזרעּפ עלַא ךיוא רָאנ ,םיא רָאנ טיִנ
 ,טנעַאנ םיא

 ײי

 הנותח םחישמ םעד

 ,תועידי ןַארַאּפ -- ָאנרָאװיל ןייק ןעמוקעג ןענייז םיחולש יד
 ןָא ןּבָאה ןוא -- רעטסעוש סיתּבש ןרָאּפעג ךיוא זיא ײז טימ זַא
 ןיא יז לייוו ,ישי תֹּב הרש לדיימ סָאד טכוזעגּפָא ןטייקירעוװש םוש
 לווירּב םָאד ריא קידנּבעגרעּביא ,רעליײמ םנעמעלַא ןיא ןעוועג
 ןּבעל , :ןעירשעגסיוא םיחולש יד ןּבָאה ,תונּתמ יד טימ םיבציתּבש
 החמש ןוא קערש ןופ !קיּביא ףיוא ,עטנירַאה רעזנוא ,הרש לָאז
 ןּבילּבעג ויא ןוא לֹומִש ריא ןופ ּפָארַא לַאֹפַא ןּכעגעג יז טָאה
 =ענרעּביא ריא ןוא טרעטנימעגּפָא יז טָא ה ןעמ ,ךלַאק יו עסייוו ַא ןגיל
 ךַאנרעד ,ןסייהעג טָאה יבצ-יתּבש סָאװ ,גנידצלַא תוכירַאּב ןּבענ
 ,נַאנ רעּביא ןניוצעג ךיז טָאה סָאװ ,הדועס ַא ןּבױהעגנַא ךיז טָאה
 / געט יײרד עצ

 :ןהרש יַיּב טגערּפעג םיחולש יד ןּבָאה ךעלדנע
 י?חישמ גיניק םוצ זנוא טימ ןיײג וטסעוו,
 לעװ ןוא ,טרעּפטנעעג יז טָאה ,ךיא טימ ןײג לעװ  ךיא;

 ."עלעקנעּבסופ ןייז ןייז
 ןרָאּבעג ,עויר רעד וצ טיײרגעג ךיז יז טָאה נעט ףלעווצ

 ןעיורפ ענעמוקעגטימ עדײּב יד יו ,ןלייא עקידעקעמש יא ךיז
 ?רָאוװיל עלַא ,ּפישוּבלמ-הנותח ךיז טיינעג ןוא ,ןסייהעג ריא ןּבָאה
 רעד ףױא טצעועג ךיז טָאה יז ןעו ,טײלנַאּב יז ןּבָאה ןדי רענ
 ,דיירפ םיורג ןופ טנײװעגרעדנַאנפ ךיוה ךיז טָאה הרש ןוא ,ףיש
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 פא טָאה ןעמ ןוא ,ָארַיַאק ןײק ןרָאפרעד טונ זיא ףיש יד
 סױרַא ריא ויא יבצ-יתּבש ,וױה םפסוי=לאפר וצ ןהרש טריפעג
 יז זיא ,טַײקנײש ןוא טכַארּפ ןייז ןעורעד טָאה יז ןעוו ,ןגעקטנַא
 =עג ןוא םיפ ענייז טשוקעג ןוא דרע רעד ףױא םיא רַאפ ןלַאּפעג
 יד טּבעלרעד ןטלָאװ רעטומ ןוא רעטָאפ ןימ ןעו ,ָא :טנייוו

 !םונימ עכעלקילנ
 ןוא ןעמונעגמורַא יז ןוא ןּבױהעגפיא יז םָאה יבצ-יתּבש

 ךָאנרעד .אּבה-ךורּב ַא טנָאועג ריא ןוא טקַױרַאּב ןוא ןָאטעג שוק ַא
 ,בוטש ןיא טריפעגנײרַא יז רע טָאה

 טמעשרַאפ טינ ךיז טלָאװ סָאװ ,הנותח ַא ןעװעג ןיא סע
 ןעמ טגָא ,טסעג טנוױט ןצעּביז .ףיוה ןכעלניניק ַא ןיא וליּפַא
 םילשורי ןופ ןעמוקעג זיא יז ןופ לייט ַא ;ןּבילקעגפיוא ךיז ןּבַאה
 ןעמ טָאה טסענ יר ןשיוװצ .,ץיּפש רעד ןיא יתועה ןתנ איבנ ןטימ
 =עטַאט טהרש טלעװ רענעי ןופ ןעמוק גָאט עלַא וַא ,טלייצרעד
 יתּבש טָאה סָאד זַא ,ןענַאששרַאפ טָאה ןעמ ,יז ןשטנעּבכ ןוא עמַאמ
 סריא טרָאװ עטשרע סָאד סָאװ ,ירפ רעגנוי ןייז ןָאטעג ּבילוצ
 ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןנעו ןעוועג ויא ףיש ןופ ןײגּפַארַא םייּב

 םענופ שינעגענַאּב רעד ןופ ןעגנוריטַאּפ עכעלרעדנואוו יד
 =עמוא ןרָאװעג טסואווַאּב דלַאּב ןענייז רעטרעשַאּב ןייז טימ חישמ
 ,ןּביילנ וצ ןּבױהעגנַא ןדיי רעמ ץלַא ןּבָאה רעטייוו סָאװ ןוא ,םוט
 =ענסיױא טָאה ןײלַא יתּבש ,רעטּבלַאועג טטָאג ןיא יבצ-יתּבש זַא
 םידימלּת ענייז ,קפס עלעקערּב עטסדנימ סָאד ןצרַאה ןייז ןופ טמַאר
 ןַא ףיא יו רעלפייוצ ןדעי ףיױא טקוקעג ןּבָאה רעגנעהנָא ןוא
 | ,םריקיּפַא

 ןתנ זיא ,1608 :חסּפ גָאט רעטשרע רעד ןעװעג ויא סע
 ,"םיאיבנ ןופ ןיזע סקעו ןופ טײלנַאּב ,ןסַאג יד ןיא םיױרַא יתועה
 ץנערקנעמולּב טימ םעלטַא ןסייוו ןיא טדיײלקעג ןעוועג ןענייו עלַא
 ;יד ףױא טייג סע וַא ,טגָאוענ תואיבנ ןּבָאה ןוא ּפעק יד ףיוא
 םיסנ יד ןרעוװ טסַאלּברַאפ ןלעװ סע ןכלעוו ןגעקטנַא ,םנ ַא ןדיי
 יתועה ןתנ ןפורעג טָאה ,טָאג טגָאועג טָאה יװַא ,םירצמ-תאיצי ןופ

 ,טכַאנ רעקירתועובש רעד ןיא ןמכירַאּב ערעדנַא מױל 1
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 םעדכַאנרעד ןוא ,ןײגרעּביא ןלעװ ןסטַאנָאמ ייווצ טימ רַאי א ךָאנ
 ,יבצ:יתּבש ויא חישמ רעד ,חישמ רעתמא רעד ןרעװ 1 הלנתנ טעוו
 םעװ לוטש עכעלגיניק ןייז .םיא ןּבעל רעטייווצ ןייק ַאטינ ןוא
 ריפ רָאי ןיא ןוא ,םילשורי טָאמש רעײנ רעד ןיא טײרגעגנָא ןייז
 ,שדקמה:-תיּב םעד ןעיוּב רע טעוו (1667) קיצנַאװצ ןוא ןּביז טרעדנוה

 ?םיוא ךיז ןלעװ סע ,טנַאזענ תואיבנ םיא ףיוא טָאה לאקזחי יוז ױזַא

 ןעצ יד ןופ םירוּבג טנזױט לַאמ טנוױט טכַא םיא וצ ןּביײלק
 ,ןויטּבמס ךייט ןרעטניה עקירּפַא ןיא רעטציא ךַאנ ןציז סָאװ ,םיטבש
 ,טלעוו רעד ןופ תוכולמ עלַא יז טימ ןעמעננייא טעװ יבצ:יתּבש ןוא
 טעוו רע ןוא ,ךלמ ןשידיי ַא ןצעזקעװַא רע טעװ דנַאל ןכעלטיא ןיא
 טלַאמע' ןלעװ סָאֹוו ,םיתמ יד רעּביא ךיוא ,ןעמעלַא רעּביא ןגיניק
 ,"םירבק ערעייז ןופ ןייטשפיוא

 ומ

 םיוא ךיז טײרּפש גנוגעװַאּב יד

 יד טרעהרעד ןּבַאה םירצמ ןופ רעניואווניא עשידיי יד יו
 -םױא טָאה םע ןוא ,ןצרַאה ןיא קיטכיל ןרָאװעג ייז זיא ,הרושּב
 טָאה ןעמ .ןעועג טינ םניױזַא ךָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,החמש ַא ןכַארּבעג

 : ,הלואנ רעד ויּב געט יד ןלייצ ןעמונענ

 ןתנ .טורעג טינ עלייוורעד ןּבַאה ןשטנעמ עטנעַאנ םיבצ-יתּבש
 ,טגָאזעג תואיבנ טָאה ,איבנה והילא ןופ לוגלג רעיינ רעד ,יתועה
 טָאה ,"חישמ ךלמ} םענופ רפוס=טּפיוה רעד ,ַאמירּפ לאומש ןוא
 ויא סע .תוליהק עשידיי עלַא וצ סארוק=לוק ןוא ווירּב ןּבירשעג
 =עװַאּב רעד ןופ רעטנעצ םעד ןגַארטוצרעּבירַא ןרָאװעג ןסַאלשַאּב
 טימ ןעמַאזוצ ןיהַא קעװַא זיא יבציתּבש .לארשי=ץרא ןייק גנוג
 טײרּפשרַאפ ןּבָאה רענגעק ענייז .עמיווס רעצנַאג ןייז ןוא ןהרש
 עבעלטע ןויײװַאּב טלַאװעג רע טָאה םנגעוורעטנוא זַא ,ןעננַאלק
 "ֹּפִא טינ םָאד טָאה סלַאפנלַא ,ןלַאּפעגכרוד םואימ זיא ןוא םיתפומ !

 =רעּביא טָאה יניכי םהרבא .ּבַאטש ןייז ןוֿפ עינרענע יד טכַאװשעג

 ,טקעלּפטנַא -- חעלַאגסינ, :ךַאוּפשסױא 1
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 כירג ןופ לאפריתּבש ;עיזַא ןיא עדנַאנַאּפָארּפ יד ןריפ וצ ןעמונענ
 היתתמ דיי רעשיזנּכשַא ןַא ןוא ,עקירּפַא- ?ןופצ ןײק קעווַא יא דנַאל
 .ןלױּפ ןוא דנַאלשטיײד ןייק ןוָאלעגקעװַא ךיז טָאה ךָאלּב

 גנומיטש ַא ןרָאװענ זיא ןשטנעמ רעטנויוט רעקילדנעצ יב
 ,םרעיײז ןָאטענ ןּבָאה ווירּב יד ןוא דיר יד ,גנוזיילסיוא?ברע ןופ
 ןבירשעג הרש טָאה ,לארשי-ץקרא ןייק ןעמוקענ יא יבציתּבש ןעוו
 ןיא ןעיורפ עשידיי ענעעזעגנָא ערעדנַא ןוא ּבייו םפסוי=לאפר וצ
 ןוא ,טײקכעלדנײרּפטסַאנ רעיז רַאפ רעייז יז טקנַאד יז זַא ,ָארַיַאק
 =עלַא יז יז טעװ ,ןָארט ןֿפױא ןצעז ךיז טעװ ןַאמ ריא רָאנ יו זַא
 טסואווַאּב זיא ווירּב ןופ טלַאהניא רעד טי רַאפ ןכַאמ ןעמ
 הכוו ןלעװ םָאװ ,ןעיורפ יד ןעווענ אנקמ ןּבַאה עלַא ןיא ,,ןרָאװעג
 .דובּכ עב ןימ ַאזַא וצ ןײז

 טלעוו רעצנַאנ רעד וצ םארוק-לוק ןּבירשעג טָאה יתזעה ןתנ
 ןלעװ ,טגָאועג רע טָאה ,רָאי ףניפ .הבושת וצ ןפורעג ןוא ןרי
 רַאי ןטםקעז םוצ ןוא ,(חישמ ילבח) חישמ ןופ ןעייוו יד ןרעױדעג

 לּכ לָאז .םירבק ערעײז ןופ ןײטשּפױא םיתמ עלַא ןיוש ןלעוו
 ,ךיז ןעלבומ טימ ,ןטסַאֿפ טימ ,ןעגנוקינייּפ טימ ןומ הבושת לארשי
 ,ןרעו רעטכייל חישמ ןופ ןעייוו יד טלַאמעד ןלעוו

 ןוא) עקירפַא ןוא עא ןיא זַא ,טייוו ױזַא ןעמוקענ זיא םע
 (ךיוא עּפַאריײא ןייק ןגָארטעגרעּבירַא סָאד ךיז טָאה רעטעּפש לסיב ַא
 ןתונהח הליפּת יד חישמ םעיינ ןפיוא ןגָאז ןעמונעג ןעמ טָאה
 ,דנַאל םעד ןופ רעשרעה ןֿפױא לָאמעלַא טגָאז ןעמ עכלעוו ,"העושּת
 רעד ןופ חסונ םעיינ םעד ןיא ןענַאטשעג ןיא ,ןטיה לָאז טָאג;
 גיניק םעד רַאה רעזנוא ןכייהרעד ןוא ןּבײהרעד ןוא ןפלעה ןוא ,הליפּת
 ןופ הישמ םעד ,יבצ:יתּבש קידצ ןסיורנ םעד ,בר ןקילײה םעד
 ,ןרָאװעג טבַאמעגרעּביא ןענייז תוליפּת ערעדנַא ךָאנ ."בקעי ןופ טָאג
 ,ןעמַאנ םיבצ-יתּבש ןרָאװעג םלעטשעגנײרַא ײז ןיא זיא םע ןוא

 ןיהואו ,ןעװעג טינ רעמ הליהק ןײק דלַאּב ןיוש זיא םע
 םינ םָאה ןעמ ואו .םש סיבצ-יתּבש טכיירגרעד ןּבָאה טינ לָא'ם
 עניו ןוא ,טגערפעגנַָא ךיז ןעמ טָאה ,ןטייהלצנייא ןייק טסואוועג
 -ַאּב ןופ טייהנגעלעג ןייק ןָאלעגכרוד טינ ןּבָאה ןטסירנַאגַאּפָארּפ
 ,םלוע םעד ןסולפנייא
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 יניכי םהרבא סָאװ ,ףורפיוא ַאוַא ןופ רעטסומ ַא זיא טָא
 ,הרוחס רעד ףיוא טנערפעגכָאנ ךיז ןּבָאה רימ , :טקישעגסױרַא טָאה
 ,לַאּפָאניטנַאטסנַאק ןיא ָאד טפיוקעג טָאה םהרבא ןּב לארשי סָאװ
 טרעוו יז ,טרַאפ ןטסעּב םענופ זיא יז זַא ,ןענופעג ןּבָאה רימ ןוא
 ,םטבעלש ריא ףיוא טדער סע רעו ןוא ,הנידמ רעדעי ןיא ןעמונעגנָא
 יד ןשיװצ םיניבמ עטסערנ יד .ףָארטש ןייז ןעמוקַאּב רַאּפרעד טעוו
 םעוװ ןעמ ןוא טפעשעג רעטוג ַא זיא םע וַא ,טגָאזעג ןּבָאה םירחוס
 טעוו סע ויּב ןטרַאװ ףרַאד ןעמ טינרעמ ,טלעג סָאד רָאג ןענידרַאּפ
 רע טעװ רַאיַארעּביא ,ףליה סטָאג טימ דירי רעסיורנ דעד ןעמוק
 ןוא תמא ץלַא ויא סָאד .וײרּפ ןרעייט ַא רַאפ ןרעו טפיוקרַאּפ
 ,"טבע ןוא טסעפ ןוא רעכיז ןוא קיטכיר

 לייוו ,טײהרעטלעטשרַאפ ןּבײרש זייוונטייצ ןעמ טנעלפ ױזַא
 םוצ ןלַאפנײרַא טינ ןלָאז וירּב יד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ןעמ
 ערערעלק ןייק ןּבָאה ןדיי רעּבַא .טנעה יד ןיא עטמַאַאּב סנַאטלוס
 ,ןענַאטשרַאּפ טוג ץנַאג ךיוא ױזַא ןּבָאה ייז :טּפרַאדַאּב טינ ךַארּפש
 קלאפ סָאד ,ןײלַא עקַאט ײז ןענייז סָאד םהרבא ןּב לארשי זַא

 ,הרוחס ערעײט יד ןוא ,וניבא םהרבא ןופ טמַאטש סָאו ,לארשי
 רעד יו ,רערעדנַא ןײק םינ זיא ,טלדנַאהעגניא טָאה ןעמ סָאװ
 | ,יבצ-יתּבש חישמ

 =עצ ןענייו טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא תוליהק עשידיי יד
 סָאװ ,םינּבר לייט ַא ןעוועג ,ןרעגַאל ייווצ ףיוא ןרָאװענ ןטלָאּפש
 ןוא רענגיל ַא זיא יבציתּבש וַא .:םרעיײז ייּב ןּבילּבעג ןענייז
 סהישמ וַא ,ףושיּכ טימ ןיא ,םוט רע סָאװ ,ץלַא זַא ,רעלדניווש א
 ,םינּבר רעדיוו ןעװעג ,רעירפ ןופ ןסיו םינ רעניק ןעק ןעמוק
 ןלָאז יז יצ ,טסואווענ טינ ןוא ןרָאלרַאפ ךעּבענ ךיז ןּבָאה סָאװ
 רעננעק גרצ ןייא ןעוועג זיא סָאד .ןיינ רערָא ָאי ףיוא ןענעקסּפ
 =עמערָא ןוא םיריבנ ,עלַא טעמּכ ןענייז רעטייוו ,עלַארטײנ ןוא
 יד ןיא ןוא םיא ןיא טּבײלגעג טָאה ןעמ ,חישמ ןרַאפ ןעוועג ,טייל
 =ענ ךיו טָאה ןעמ ןוא ,השמ-תרוּת ןיא יו ,םיאיבנ ענייז ןופ דייר
 ,תולנ ןוֿפ ףוס םוצ ןטיירג קרַאטש ןעמונ

 ןיתּבש ןופ ןעוועג ןדירפוצ טינ ןעמ זיא דנַאל ןייא ןיא זיולּב
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 קווד ןעוועג זיא סָאד ,ןרעוװ וצ רוטּפ םיא ןופ ןעוועג ןרעג ןּוא
 ,ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע ואוו ,לארשי-ץרא ןיא

 =ץרא ץנַאנ ,תוּביס ערעדנוזַאּב רַאג ןעוועג ןענייז םעד ףיוא
 ןּבָאה יז ןוא ,ןריי טנויױט עכעלעטע ייּב טַאהעג ןַאד טָאה לארשי
 ;טַאהעג טינרַאג יז ןּבָאה ןײלַא ךיז ןופ ,תוקחד סיורנ ןיא טּבעלעג
 טגעלפ ןעמ סָאװ ,רעטלעג יד ןופ ,"הקולח, ןופ טּבעלענ טָאה ןעמ
 :הנויח עקידהשקשינ ַא ןעוענ סָאד ויא רעירפ ,תולנ ןופ ןקישוצ
 רעטרעדנוה טקעמענּפָא ןּבָאה ןיקצינלעמב ןופ תוריזנ יד רעּבָא
 ןדי רעטנוױט רעטרעדנוה ןוא ןלױּפ ןוא ענִיַארקוא ןיא תוליהק
 .ןופ ןדיי יד ייּב טסיװ ןרָאװעג זיא ,רעלטעּב רַאפ ןײלַא טכַאמענ
 סָאװ ןשָארג ןדעי ףױא טקוקענסױא ןּבַאה ייז ןוא ,לארשי:ץרא
 =מַא ןּבָאה סָאװ יד ,םינּבר יד ןענייז דָארנ ,ןעננערּב יז טעװ ןעמ
 רענגעק עטסערג יד ןעוועגנ ,ןדיי=הקולח יד ןגעוו טהנאדעג ןטסרעמ

 =עג ןעניײז ןדי עקידלארשי=ץרא יד תעשּב ויא ,ןיבצ:יתּבש ןופ
 ןענייז רעגייטש ַא םינּבר רעלַאּפַאניטנַאטסנַאק זַא ,ןרָאװעג ריואוו
 ,עגַארפ יד ןענַאטשעגפיוא ויא ,ןיתּבש ףיוא טכַארּבעגפױא קרַאטש
 םינּבר יד סָאװ ,הוה:םלוע ענרַאק לסיּב סָאד :רעכליּב זיא סָאװ
 חישמ רעד סָאװ ,אּבה-םלוע עקידנלַארטש יד רעדָא ,,ןײרַא ןקיש
 ,ןעמ טָאה ןסָאלשַאּב רעּבַא ,ץרַאה רעווש ַא טימ רשפא ,וצ טגָאז
 ןוא ,טלעוו רענעי ףיוא םיורּב רעדייא ,דלַאּב ךעלקערּב רעסעּב זַא
 ןופ ןרעוו וצ רוטּפ םורַא יוזַא יו ,ןעלטימ ןכוז ןעמונענ טָאה ןעמ
 .עטיווס רעצנַאנ ןייז םימ חישמ םעד

 =ענ ּבייה ַא רעּבירעד יבצ=יתּבש ךיז טָאה 1665 רעטניוו ןיא
 =נרױּבעג ןייז ןיא קירוצ ץנעדיוער ןייז ןגָארטעגרעּבירַא ןוא ןַאמ
 רעד .,ןטיּבעג טַאהעג קרַאטש עגַאל יד ךיז טָאה ָאד .ענרימס טָאטש
 םיתּבש .ןּברַאטשעג ןעוועג ןיוש זיא ,ַאפַאקסיא ףסוי יר ,בר רעטלַא

 רעוט ענעעועגנַָא ןרָאװעג ןענייז ,ףסוי ןוא והילא ,רעדירּב ייווצ
 סולפנייא ןצנַאנ רעיײז טדנעװעגנַא ןּבָאה ייז ןוא ,הליהק רעד ןיא
 ןטלַא םעד ,רעדורּב רעײז וצ טניײנעג טָאטש יד ןכַאמ וצ ףיוא
 =עג טנטַאשרַאפ זיא רע לייוו ,ןסעגרַאפ ךעלסיּב וצ ןעמ טָאה םרח
 =ַאּב רעד ,יניכי םהרבא .חישמ םענופ םור ןסיורג םעד ךרוד ןרָאװ



 טָאה ןוא ןיתּבש רַאפ רעירֿפ ןעמוקעג ןיוש זיא ,ןשרד רעטרעטסיײג
 ,םלוע ןצנַאנ םעד דיר ענייז טימ ןדנוצעגנַא

 ענייז טלייצרעד ךָאנרעד ןּבָאה ,ענרימס ןיא ןײננײרַא ןייז ייּב
 םינלונ עדנַאּב ַא ,תפומ ןסיורנ ַא ןזיוװַאּב רעדיוו רע טָאה ,רעגנעהנַא
 וצ ןוא ןענעגרהוצסיוא ידּכ ,ןגעקטנַא םיא םױרַא ןענייז םיחצור ןּוא
 ןעװענ םרח ןטױל ךָאד ויא בנַא) גוצ ןייז טימ םיא ןּבכױרַאּב
 :וקעגוצ ןענייז ןטידנַאּב יד רָאנ יװ רעּבָא ,(ןטייט וצ םיא הווצמ ַא
 לט רעטסערג רעד ויא ,טּפַאשלעזעג םיבצ-יתּבש וצ טנעַאנ ןעמ
 =יתּבש ויּב טפעלשרעד םיוק ךיז ןּבָאה טשער יד .ןלַאפעג יז ןופ
 ץנַאנ ,ןייז לחומ יז לָאז רע ,ינק יד ףיוא םיא רַאפ ןלַאפעג ןוא ןיבצ
 ןּבָאה עלַא ןוא ,העירי רעד ןופ ןרָאװעג טרעדורעגפיוא זיא טָאטש
 ןופ טָאטש יד טײרּפַאּב טָאה סָאװ ,חישמ םעד יבצ:יתּכש טּבױלעג
 .עדנַאּב רעכעלרעפעג ַאוַא

 ומ

 ענרימס ןיא תוחמש יד
 םױרַא ;טָאטשנריױּבעגנ ןייז ןיא ןײרַא יבציתּבש זיא ױזַא טָא

 =ענמוא ןוא ,םרח ןיא רעטנײלעגנײרַא ןַא ,רענעּבירטרַאפ ַא רע זיא
 =ךיירפ טימ טסירנַאּב ,ניניק ַא יוװ ,ףמוירט טימ ךיז רע טָאה טרעק
 ,ןסַאג עלַא ףיוא ןעיירשעגפיוא

 זַא ,ןעוועג הלנמ לָאמַאכָאנ יבציתּבש טָאה תבט טַאנָאמ ןיא
 ןופ ןדיי עטײרּפשעצ עלַא ןעמענפיונוצ טעװ רע זַא ,חישמ זיא רע
 רעּביא רעשרעה יד ןרעוו ןלעװ ןדיי ןוא ,טלעוו קע זיּב טלעוװ קע
 ,טלעוו רעד

 וצ טינרָאנ זיא ןדיי יד ןופ גנורעטסײגַאּב יד ןוא הלודנ יד
 ,בוט=לומ ערעדנַא יד ענייא ןּבעגענּפַא ךיז טָאד ןעמ ,ןּבײרשַאּב
 ,טייצ ַאזַא ןנױא ענעגייא יד טימ ןעז וצ ןעוועג הכוז טָאה ןעמ סָאװ
 טָאה ןעמ ,חישמ םוצ תונּתִמ ןגָארט ןייא ןיא ןטלַאהענ טָאה ןעמ
 ,ןלוש יד ןיא תורוּת-רפס טימ םיא רַאּפ טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג

 ןענײז רּתסֹא רעטומ םחישמ םעד ןוא ישי תּב הרש ךיוא
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 יד ךרוד טּפיוהרעּביא ,דובּכ םיורג טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא
 ןבָאה ןעױרפ .טרעטעגרַאפ םינ ריש ןרייּב ײז טָאה ןעמ ,ןעיורּפ
 ןהרש סָאד ןּבעגעגקעװַא ןוא גנוריצ ערעייז ךיז ןופ ןסירעגּפָארַא
 וַא ,רערילּבױל ןעננועג ײז ןּבָאה ןיבצ-יתּכש רַאפ ;ןרּתסא ןוא
 ,רענעמ יד ןשיווצ רעטסנעש רעד זיא רע

 טרעדנוה ייווצ יוװ רעמ ןיוש ןענייז ,תבט ןיא געט ןיינ ,תּבש
 ןופ ןסַאנ יד רעּביא זַאמסקע ןיא ןעגנַאגעגקעװַא ןעיורפ ןוא רענעכ
 רע ,רעטּבלַאזעג רעונוא זיא רע :לוק ַא ףיוא ןעירשעג ןוא ענרימס
 =ילרער רעונוא זיא רע ,רעפלעה רעזנוא זיא רע ,ךלמ רעזנוא זיא
 רעד ךיז טזַאל טָא-טָא וַא ,טגָאועג תואיבנ ןּבַאה ערעדנַא ! רעז
 םייּב ןיורק יד ןעמענּפַארַא טעװ רע ;לַאּפַאניטנַאטסנַאק ןייק חישמ
 =ענ טעװ ןוא ּפָאק םענעגייא ןייז ףיוא ןוטנַא יז טעװ ןוא ןַאטלוס
 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןײלַא רענייא ןקיטלעוו

 ,תינעּת ַא ןייז טפרַאדעג טָאה ,תבט ןיא געט ןעצ ,ןגרָאמ ףיוא
 טָאה יתּבש .םילשורי ןופ גנורעגעלַאּב רעטשרע רעד ףיוא רעיורט ַא
 =ירַא ןיא רעיורט ןופ םייצ יד ;ןטסַאּפ טינ לָאז ןעמ זַא ,ןלױפַאּב
 ;טלעטשעגּפיוא קירוצ ןכיגניא ןרעו טעװו שדקמה:תיּב רעד ,רעּב
 םלוע רעד ,ךיז ןעיירפ רַאנ ,ןטסַאּפ ןוא ןרעיורט טינ ןעמ ףרַאד
 טעווהדועסעג ,ןעגנורּפשעג ןוא ןעגנוזעג טָאה ןעמ ,טנלַאפעג טָאה
 ןַא טּביירש ,החמש ַאזַא ,ןסַאג ןוא רעזייה יד רעּביא טצנַאטעג ןוא
 ךיז טָאה תולנ רעד טניז ןריי ייּב ןעוועג טינ ןיא ,טכירַאּב רעטלַא
 ןופ גָאטסנרױּבעג רעד קילעפוצ ןעוועג זיא סָאד יװ ױזַא ,ןּבױהעגנָא
 תבט ןיא גָאמ רעטנעצ רעד זַא ,ןסייהעג יבצ-יתּבש טָאה ,יתזעה ןתנ
 ,האובנ ןופ בוט:םוי ַא ןטייצ עקיּביײא ףוא ןדיי ייּב ןּביײלּברַאפ לָאז

 טכַאמענ יתּבש טָאה ,תבט ןיא נעט ףלע ,ןגרָאמ ףיוא
 ,גיניק ַא יװ ןרָאּפעגסױרַא זיא רע .טָאטש רעד רעטניה ריצַאּפש ַא
 ןייז ןסעועג זיא םיא ןופ סקניל ,טנַאה ןיא טור רענעדלָאג ַא טימ
 ענייז ןעגנַאנעג ןענייז ךָאנרעד ,ָאמירּפ לאומש "רעּביירש רעסיורג,
 {גוצ םעד ןיא ןעננַאנעג ןענייז רעטיײוו .םידימלּת עטסערג סקעז
 עטסערג יד רַאפ טניירקעג יז טָאה רע סָאװ ,רעדירּב ייווצ םיתּבש
 =יק טכַאמעג טָאה רע עכלעוו ,ןשטנעמ קיסיירד ןןוא ןיינ ;םיכלמ
 ןשיוצ ,םיאיבנ קיצרעפ ןוא טרעדנוה ייווצ ;ןדיי יד רעּביא ןניג
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 ײז וַא ,טגָאועג חישמ רעד טָאה ײז ףיוא סָאװ ,ןעיורפ יירד  ײז
 ;ןעועג טינ ךָאנ טָאה שטנעמ-רעטומ ןייק סָאװ ,סניװַא ןעזעג ןּבָאה
 ןעננַאגעג ןיא ףוס םוצ .םימכח=ידימלּת ןוא םידמול טרעדנוה ףניפ
 ןטימ ןיא ,טנרָאפ ןופ ,ןשמנעמ טנזױט עכעלטע ,קלָאּפ עצנַאנ םָאד
 ,רעגניז ןוא רעמועלק ןעגנַאגעג ןענייז גוצ ןופ ףוס םייּב ןוא

 קרַאטש ןעווענ ןענייז ,ןעועגוצ סָאד ןּבָאה סָאװ ,ןקרעט יד
 עמורפ ןענייז סָאד זַא ,טגָאועג רעבָא יז טָאה ןעמ ;טרעדנואוורַאפ
 יה יד וצ לארשי:ץרא ןיק ןייז לגר=הלוע ןליו סָאװ ,ןשטנעמי
 רעד .השק יײז ייּב ןעװעג טינ ךַאז ןיײק ןיוש יא ,םירבק עקיל
 סחישמ םעד רעּבַא ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ טסואוועג ָאי טָאה ַאשַאּפ
 םענופ גנודנעװנַא יד ןוא שטײט םעד טסואוועג ןּבַאה רעגנעהנָא
 ,קידנעעז טינ ךיז טכַאמענ ַאשַאּפ רעד טָאה ,1 שישקַאּב טרָאװ

 רעד ןופ טצעועגּפַארַא יתּבש טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 רַאפ טכַאמעג טָאה רע ןוא ,ַאּפַאּפַאל ןרהא יר רענגעק ןייז תונּבר
 ;עטסיעוװנעּב םייח יר ןדמל ןטסואווַאּב םעד ,רעגנעהנָא ןייז בר ַא
 ףיוא ןעוועג טינ ןעגייז סָאװ ,שדוקילּכ ןוא םינייד ערעדנַא יד ךיוא
 =עגסיוא יתּבש טָאה יײּברעד ןוא .טצעועגּפָארַא רע טָאה ,דצ ןייז
 טוָאלעג טָאה רע ;ןרעײז םרח ןקילָאמַא םעד ּפעק ערעיײז וצ ןזָאל
 הווצמ ַא ויא תוחישמ ןיז ןיא ןענעקיל טעװ סע רעװ זוַא ,ןסױװ
 ןופ עלעפייה סָאד ןוא ןרהא 'ר .תּבש םוא וליּפַא ןענעגרה וצ םיא
 ןפױלטנַא טװמעג תונויוּב ןוא תופרח טימ ןּבָאה רעגנעהנָא ענײז
 ,דצ םיתּבש ףיוא ןעוועג טָאטש ץנַאנ זיא רעטייוו ;ענרימס זופ

 יי

 גנוזיילסיוא רעד ברע

 =ידיי רעד ןופ טקנוּפלמימ רעד ןרָאװעג רעמציא זיא ענרימס
 רעהַא ןָאטעג דנעוו ַא ןּבָאה ןריי קלָאּפ עצנַאג םָאד .טלעו רעש
 ןײק םָאװ ,ןעננַאגעגקעװַא טינ ךָאװ ןייק ןיא םע ,ןגיוא ערעײז

 רַאכָאכ 1
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 רעדנעל עטנעַאנ ןוא עטייוװ ןופ םיחולש ןעמוק טינ ןלָאז ענרימס
 ,ןוט ןעמ לָאז סָאװ ןנערפ ןוא טייקסיורג םחישמ םעד ןעֹו

 =נַאנ םָאד ןעמונעגמורַא טָאה גנוזיילסיוא-ברע ןופ גנומיטש ַא
 =רעד טינ ךיז ןּבכַאה רעקיטּפעקס ןוא רעננעק לסיּב סָאד ;קלָאּפ עצ
 ןּבענעג ,ןַאטעג הבושּת טָאה םלוע רעד .ליומ ַא ןענעפע וצ טנעוו
 ידּכ ,גָאטשרענַאד ןוא גָאטנַאמ עלַא טסַאּפעג ןּבָאה ערעדנַא ;הקדצ
 ןענייז טעטש ךס ַא ןיא ,דניז ערעײז רַאפ ןעמוקוצּפָא רעכיג סָאװ
 =יצעּפס ןוא םיליהּת ךעלטיּפַאק ןעגנוזעג ,ןסַאג יד ןיא סױרַא ןדיי
 =יתּבש רַאפ "העושת ןתונה , רעד ,ןחישמ דובּכל רעדילּבױל עלע
 ?עמוא ןופ ,תוליהק רעטרעדנוה רעּביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ןיבצ
 םיאיבנ ןענַאטשענּפױא ןענייז סע זַא ,תועידי טרעהעג ןעמ טָאה םומ
 בורקּב רַאנ זַא ,ןָא ןגָאז ןוא ןחישמ רַאפ ןדייר סָאװ ,סעטעאיבנ ןוא
 גנורעדנואוורַאפ טימ ,שדקמה-תיּב םעד ןעיוּבפיוא קירוצ טָאנ םעוו
 =טפא טרעוו האובנ יד זַא ,ןלײצרעד ךיז ןעמ טגעלפ קערש ןוא
 ּזוַא ,טנכערעג טינ טָאה רענייק סָאװ ,ענױזַא וצ ןּבעגעגרעּביא לָאמ
 סעטעאיבנ םיבצ:יתּבש ןשיװצ ןענײז ױוַא ,וצרעד יואר ןענייז ײז
 ןּבָאה סָאװ ,ןעיורפ עשיקרעט ,םעיוג-תּבש יירד ןעוועג ענרימס ןיא
 ,טגָאועג תודע טָאה ןעמ שטַאכ ,שדוק-ןושל ףיוא ןענעשרד ןעמונענ
 ,טנעקעג טינ ךַארּפש רעד ןופ טרָאװ ןייק ײז ןּבָאה רעירפ זַא

 ןיולּב ןעק המשנ סחישמ זַא ,ןזיוועגפיוא ןּבַאה םילּבוקמ לייט
 עקידתוימשג ןיא ןײרַא ןומ רעירפ ;ןלמיה ןופ ּפָארַא עטצעל יד

 ןעמ ,ןרָאװעג ןריוּבעג טינ ךָאנ ןענייז םָאוו ,תומשנ עלַא טרעּפרעק
 ןרעסערגרַאפ ןוא ןרעוװ ןריוּבעג ןופ טייקכעלגעמ יד ןלייאוצ זומ
 ןּבָאה דייר יד ,רעדניק ןּבַאה ןענעק ןלָאז סָאװ ןקלָאּפרַאּפ לָאצ יד
 =עגנַא ךיז טָאה םע ןוא ,םלוע ןטריטלַאזקע םייּב ןעמונעגסיוא ךיוא
 טָאה קינַאלַאס ןייא ןיא ;תונתח ןופ "הלהּב; עתמא ןַא ןּבױה

 ,רעדניק עקניגנוי ןופ תוּפוח טרעדנוה ןּבו רשפא טלעטשענ ןעמ
 טָאה ןתנ ,ןגיוושעג םינ עליײוורעד ןּבָאה םיברוקמ סיבצ:יתּבש

 ןּבירשעג טָאה ַאמירּפ לאומש ,עקירּפַא ןייק םעזייר טכַאמעג ןײלַא
 ;יװַא טנעײלעג ךיז טָאה זורכ ןייא ,ןדיי עלַא וצ םיזורכ

 =עג הכוז טָאה ריא יו םעדכָאנ !לארשי=ינּב עלַא וצ דירפ,
 ענייז ןופ טרָאװ םטָאג ןרעה וצ ןוא גָאט ןסיורנ םטָאג ןעז וצ ןעוו



15 

 ןיא ןרָאװעגנ םלדנַאװרַאּפ ןיװעג רעיא זיא ,םיאיבנ יד ט-ענק
 =יטסול ןוא החמש ןופ גָאט ַא ןיא רעיורט ןופ גָאט רעד ןוא דײרּפ
 ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאפ תבטב=הרשע ןופ תינעּת רעד לָאז ,טײק
 ןיא עישומ-ךלמ רעײא ןוא טּבעל לאונ רעיא לייוו ,בוט-םוי ַא

 ,"ןעמוקעג-
 *עװַאּב רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז םָאװ ,טעטש עטשרע יד

 =ײז סָאװ ,עיצענעוו ןוא ָאנרָאװיל טעטש=םי יד ןעוועג ןענייז ,גנוג

 ךיוא ;ענרימס טימ רעקרַאפ-לדנַאה ןקידנעטש ַא ןיא ןענַאטשעג ןענ
 טלעטשעגקעוװַא ךיז טָאה ,טָאטש עשירחופ עפיורג יד ,םַאדרעטסמַא
 םעד ןיא ןּביױלנ רעד ןיוש ךיז טָאה ךָאנרעד ,ןעייר עטשרע יד ןיא
 =רַאפ םָאװ ,הפרש ַא יװ ,דנַאל וצ דנַאל ןופ ןנַארט ןעמונעג חישמ
 ,בוטש ַא ךָאנ ּבוטש א טניוו=םערוטש ַא ןיא טּפַאכ

 רעּביא טניוו=םערוטש ַא טלָאמעי ןגָארטענ עקַאט ךיז טָאה םע
 =עג טנעקעג טָאה לט רעניילק ַא רָאנ ןוא ,עּפַאריײא ןופ ןדיי יד
 ןעו ;טָאנ ןיא ןוחטּב ןשידײ ןטלַא םעד ןיא גנוקיורַאּב ַא ןעניפ

 טלפײװצרַאפ טוומעג רָאנ ןעמ טלָאװ ןחישמ ףיוא גנונעפַאה יד טינ
 ,תוטיחש םיקצינלעמכ ךרוד ןרָאװעג בורח זיא עּפָארייא-חרומ ,ןרעוו

 =עקלעּפַאּב עקירעּביא יד יװ רעמ ךָאנ ,ןדיי ןּבָאה דנַאלשטַײד ןיא

 =קיסיירד רעטקידנערַאפ טשרַאקַא רעד ןופ ןטילעג ךעלקערש ,גנור

 ,טםעומשעג ךָאנ ןעמ טָאה וצרעד ןוא ,(1648--1618) גירק רעקירַאי

 טַאלנ לָאז רע ,רלָאּפָאעל רסיק םייּב ןלעוּפ ןלעװ ןטַיװעי יד זַא

 ןיא ןוא גרוּבמַאה ןיא ,עירעּפמיא ןייז ןופ ןדיי עלַא ןּבײרטסױרַא

 טַאהעג רדסּכ ןדיי ןּבָאה טעטש ערעדנַא רעקילדנעצ ןיא ןוא םיור

 ןטַאמ ןּבילקעגנָא ךיז ןּכָאה םַאדרעטסמַא ןיא ,תושיגנ ןייטשוצסיוא

 עשײױעגוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש יד ןופ טמַאטשעג ןּבָאה סָאװ ,ןריי

 ?םורפ יד וַא ,ןסעומש ןעמונעג ךָאנ ןעמ טָאה ָאד ןוא ,ןענַארַאמ
 ןדיי עלַא ןּבײרטסױרַא םייּב טלַאה גנוריגער עשינַאּפש עשיליוטַאק

 =נואוו ןייק זיא םע ,עקירּפַא-ןופצ ןיא ןעגנוציזַאּב עריא ןופ ךיוא

 רעכעלטעג םיבצ:תּבש ןיא ןּבױלג רעד סָאװ ,רעּבירעד טינ רעד |

 ,עקָארַאמ ויּב ענַיַארקוא ןופ ןדיי עלַא ןעמונעגמורַא טָאה עלָאר

 ,יקסוָאטַאילַאנ יקינַאָאי ,רעּביירש רענװַאלסַאװַארּפ ַא רענייא

 =ַאּב ,ועיק ןיא עימעדַאקַא רעכעלטסײג רעד ןופ רָאטקער רעד
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 תועידי יד ןעמונעגפיוא ענַיַארקוא ןיא טָאה ןעמ יוװַא יװ טּביײרש
 פייט .טריפמוירט ןּבַאה ןדיי יד, .רעזיילסױא רענרימס םעד ןנעוו
 טינ ,םטוג ןוא ּבָאה רעײז ןוא רעזייה ערעיײיז ןפרַאװעגקעװַא ןּבַאה
 יד ףיוא חישמ טעװ דלַאּב זַא ,טגָאוענ ןוא ךַאז ןייק ןוט טלַאװעג
 טסַאפעג ןּבַאה ערעדנַא ,םילשורי ןייק יז ןנַארטרעּביא םנקלָאוו
 טלבוטעג ןוא ךעלעפוע יד וליּפַא ןסע ןּבעגעג טינ ,געט ענעצנַאג
 יד .,"הליפּת עיינ ַא סעּפע ײּברעד קירננַאז ,ךייט ןיא רעטניוו ךיִז
 ךיוא גנורעדורעצ ַא ןגָארטעגנײרַא קיטנעק ןּבַאה ןטקַאפ עלַא
 =יצעּפס ַא ןּבירשעגנַא טָאה יקסװָאטַאילַאג לייוו ,ןטסירק יד ןשיווצ
 ,ןעמוקעג ןיוש זיא חישמ זַא ,ןויוועגפיוא טָאה רע ואוו ,רוּביח ןלע
 ,טַאג ןופ חילש ןייק טינ יבצ-יתּבש זיא אליממ ןוא ,סוועי זיא סָאד

 ןעמוניא רעד ,רעכעלטסייג רענװַאלסַאװַארּפ רעטייווצ ַא
 =עג ןיא םָאװ ,גנוגערפיוא רעסיורג רעד ןגעוו טליײצרעד ,טסערַא
 עטיל ,ןלױּפ ןיא "יתּבש רערַאנּפַא םעד ּבילוצ , ןדיי ןשיוצ ןעוו
 ,וועליהַאמ טָאטש רעד ןיא לעיצעּפס ,דנַאלסורסײװ ןוא

 =ידיי עלַא ןופ גנוקינייארַאפ יד) "תוצדאה עּברא דעו, רעד

 =יִצעּפס ןיבצ:יתּבש וצ טקישעגסױרַא טַאה (ןליוּפ ןיא תוליהק עש
 ,ןטַאגעלעד .ייווצ עלע

 הי

 טלעװ רעכעלטסירק רעד ןיא

 =נייא יד ןעווענ טינ ןענייז םיחלנ ענװַאלסַאװַארּפ עדייּב יד
 עטיירּב .גנוגעוַאּב סיבצ-יתבש וצ טקוקענוצ ךיז ןּבַאה סָאװ ,עקיצ
 ןציּפ ש יד טּפיוהרעּביא ןוא ,טלעוו רעכעלטסירק רעד ןופ ןזיירק
 יד ןיא ןָאטעגנײרַא קרַאטש ןעוועג ןענייז ,טײקכעלטסײג רעד ןופ
 ,חישמ ןשידיי ןטימ ןשינעעשעג

 =ערעקרעּביא עבעלריטַאנרעּביא ןיא ןּבױלג םענופ תוּביס יד
 =ירָאי-קיסיירד יד .ןדיײ ייּב סָאװ עּבלעו יד ןעוועג ָאד ןענייז ןשינ
 עג בורח ןוא עּפָארײא ּבלַאה ןגױצעגנײרַא טַאהעג טָאה גירק עק
 עיצולָאװער יד טָאה דנַאלגנע ןיא ,םעירָאטירעט עקידלַאװנ טכַאמ
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 ,טּפעקעג {} ולרַאשס גיניק םעד טָאה ןעמ זַא ,וצרעד טכַארּבעג
 =נַאנ יד טקנעװשעגרעטנוא תומחלמ עשיקַאזָאק יד ןּבַאה ןלוּפ ןיא
 ענרַאמ םעּפע ןעװעג ןענײז רעטיײװ .,דנַאל ןופ ץנעטסיסקע עצ
 ןעועג ןעמ טָאה 1652 ןוא 1648 ,1618 ןיא :רוטַאנ רעד ןופ םינמיס
 םעד ץוח .(םעטעמַאק) ןרעטש-םיזעּב עקידרעװקרעמ למיה ןפיוא
 ףיוא טיוּבענ ,ןטסינַאיסעמ עכעלטסירק יד ןופ תונוּבשח יד ןּבַאה
 סוטסירק טעװ 1006 רָאי ןיא וַא ,ןזיוועג ,םוילעגנַאװע ןופ םיקוסּפ
 םָאד ןּבײהנַא ךיז טעװ סע ןוא דרע רעד ףיוא קירוצ ןרעקמוא ךיז
 ויא סע ,טלעװ רע ד ףיוא ןדע=ןנ רעד ,"ךיירניניק עקירעיטנזיוט,
 ןּבָאה ןגָאלַאעמ עכעלטסירק יד סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רעּבירעד
 םיוקמ טרעוו סע דלַאּביװ לייוו ,ןדיי יד טימ םריסערעטניארַאפ ךיז
 =טנַא סננחוי לָאטסָאּפַא םעד ןופ ןוא לאינד רפס ןופ תואיבנ יד
 יד ןעמעוו וצ ,ןדיי יד אקווד זַא ,ךעלנימ טינ ךָאד זיא ,גנוקעלּפ
 ,ןסיוא ןּביילּב ןלָאז ,טדנעוועג ןעווענ ץלַא רַאפ רעירפ זיא האובנ

 ןּבירשעג טָאה ,רעגניבָאמ ,רעקיטסימ ַא ,קילױטַאק ַא רענייא

 יו ײטשרַאפ ךיא זַא ,ןסיוו יז, !לארשי ןּב השנמ ןטסואווַאּב םוצ
 =נַארפ ,-עקיטסימ רעשטייד רעטייווצ ַא ,"ןּבױלג רעיא ןצַאשוצּפָא

 ידה :1643 רַאי ןיא שוריפּב טגָאזעג טָאה ,גיצנַאד ןופ ,גרעבנעק
 טינ ןיוש ויא טייצ רעײז ;ןדיי יד ןופ ןעמוק םעװ העושי עתמא
 עכעלרעדנואוו ײז ןופ ןרעה ןעמ טשעװ נַאט וצ גָאט ןופ ,טיוו
 ,זיוצנַארפ ַא רענייא ,"ייז טימ ןלַאש ןלעוו ןעלזניא עלַא ןוא ,ןכַאז
 טאה ,(ןענַארַאמ ןופ טמַאטשעג טָאה רע וַא ארבס ַא) רעריײֿפַאל

 ןופ ןוז ןטסטלע םעד, ,ךיירקנַארפ ןופ ניניק םוצ טדנעוװענ ךיז
 ,לארשי:ץרא ןייק ךיז ןרעקמוא ןדיי יד ןפלעה לָאז רע ,"ךריק רעד
 ןטימ רוּביח ַא טכעלטנפערַאפ טָאה ,עסעי ךירנייה ,רעדנעלַאה ַא
 רָאנ ,"לארשי ןוא הדוהי ןופ הלואנ רעקידלַאּב רעד ןגעוו, ןעמַאנ
 =גנע ןַא רענייא ןדיי רַאפ ןטַארטעגסױרַא זיא ןעמעלַא ןופ רענעּפַא
 עיצַאנ רעלעדייא רעד רַאּפ , :רושַארּב ןייז ןיא סַאלַאקינ רעדנעל

 ,"לארשי ןופ רעדניק יד רַאּפ ןוא ןדיי יד ןוֿפ -
 טּבײרש ,גָאט ןקיטנייה ןזיּב ןדיי יד טיהעגפיוא טָאה טָאג;

 =ירעד ,טפנוקוצ עסיורג ַא רַאפ ךָאנ ייז טייטש סע ןוא ,סַאלָאקינ

 יד ןפלעה וצ ידּכ ,ןעלטימ עלַא ןוט וצ טכילפ רעזנוא זיא רעּב
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 רעייז רַאפ יז ןקיטינרַאפ ךעלגימ טייוו יו ,ייז ןטסייױטמ וצ ,ןדיי
 ."דנַאל םער ןיא ןרָאװעג ןסָאנרַאפ זיא סָאװ ,טולּב קידלושמוא

 ןיא העּפשה םיבצ=יתּבש ןסקַאװ ןעמונעג טָאה םע רָאנ יװ
 ןּבָאה םע ,ןרָאװעג ריואוועג םעד ןגעוו עּפַארײא ןיא ןעמ זיא ,חרזמ
 ןיא ךריק רעד ןופ רעײטשרַאפ יד ןטכירַאצ םעד ןגעוו טקישעג
 ךיוא ;תוכולמ עשיעּפָאריײא יד ןופ םיחולש יד ןוא רעדנעל ענעי
 =אניטנַאטסנַאק ןופ ענרימס ןייק ןרָאפ ןגעלפ סָאװ ,טײלסלדנַאה יד

 ךיז טָאה סע ,ןלייצרעד וצ גונעג טַאהעג ןּבָאה ,קינָאלַאס ןוא לָאּפ
 ,גרוּבנעדלַא ךירנייה ,טסירק ַא רענייא סָאװ  ,ווירּב ַא טיהעגפיוא

 =ָאליפ ןסיורנ םוצ ןָאדנָאל ןופ 1668 רעּבמעצעד ןיא ןּבירשעג טָאה

 ,םעד ןגעוו עלַא ןדייר ָאד, :םַאדרעטסמַא ןייק ַאזָאניּפש ךורּב ףָאס
 :עצ רָאי םנויוט יײװצ ןענייז סָאװ ,ןדיי יד זַא ,ךעלנימ זיא םע זַא
 ךיא ...דנַאלמײה רעייז ןיא ןרעקמוא ךיז ןלָאז ,טײרּפשעצ ןוא טייז
 ,ןדיי רעמַאדרעטסמַא יד םעד ןגעוו ןגָאז סָאװ ,ןסיו ןלעװ טלָאװ

 =רעּביא ןַא ןעמוקסורַא ןופרעד טעוו ,ןרעוו םיוקמ טעװ סָאד ּביוא

 ,"טלעוו רעצנַאג רעד ןיא שינערעק

 =טנע ןייז ןיא קיטכיזרָאפ רעייז ןעוועג קיטנעק זיא ַאזָאניּפש

 טָאה סָאװ ,ףָאסָאליּפ רעטנכערַאּב רעד ,רע וליּפַא רעּבָא .רעפ
 ,ךעלגימ רַאפ ןטלַאהעג טָאה ,לכש ןרָאלק ןפיוא טיוּבעג גנידצלַא

 . טנייה ,דנַאל עשיר סָאד ןרעװ טלעטשעגפיוא קירוצ לָאז סע זַא
 ,םַאדרעטפמַא ןיא םלוע רעטיירּב רעד ןטלַאה טלַאזעג ךָאנ טָאה יו
 יװ ןליפעג טימ רעמ לָאמעלַא טּבעל םָאװ ,םלוע רעטיירּב רעד
 !קינָאל רעטלקריצענּפָא רעד טימ

 יע

 ןדיי ןשיוװצ גנַאלקּפָא רעד

 טָאה רע ,איבנ -עטרעטסײנַאּב ַא רַאנ טינ ןעויעג זיא יתועה ןתנ

 ,ןעניז ןיא טַאהעג טָאה רע ,ןוּבשח ןרעטכינ ַא ןופ טסואוועג לָאמלײט

 ךיז ןקיטסעפוצנייא ץלַא יװ רעקיטכיװ זיא גנונעוװַאּב רעד רַאפ זַא
 ערענעלק יר ןיוש ןלעװ ךָאנרעד ,תוליהק עט ס ק רַאט ש יד ןיא
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 =םיוא עכעלטע ןיא ךיז רע טָאה רעבירעד .,ןײלַא ךיז ןופ ןײנכָאנ
 =מַאה ןופ ןוא םַאדרעטסמַא ןופ ןדיי יד וצ טדנעוועג שוריפּב ןפור
 ,גלַאּפרע טַאהעג טָאה רע ןוא ,גרוּב

 טימ םוִייבצ:יתּבש רעד ןּבױהעגנַָא ךיז טָאה םַאדרעטסמַא ןיא
 ןרָאװעג ןפורעגסיוא ויא םעדכַאנ ,תינעּת םענײמעגלַא ןסיורנ ַא
 =ענ ,ןסַאג יד רעּביא ןייוותונחמ ןעגנַאגעגמוא זיא ןעמ .בוט-םוי ַא
 טימ ץנעט עדליוו ןיא טצנַאמעג ,חישמ םעד דובּכל רעדיל ןעגנוו
 עלַא טימ ךיז ןקיטרַאּפּפָא טנעקעג טינ ןּבַאה ןקורד יד ,תורות-רפס
 =ּפא ןענייז םע .,(םינוקיּת) תוליפּת עשייבצ:יתּבש ףיוא ןעננולעטשַאּב
 טציז טַאלּב-רעש ןפיוא ואוו ,"םינוקיּת, ענױזַא ןרָאװעג טקורדעג
 =עג ןבָאה ןּבַאנסױא יד דָארג ןוא --- ןכלמה דוד ןּבעל יבצ-יתּבשי
 טלַאװעג סָאה ראי ץנַאנ ַא ןופ דיי רעדעי ;גנַאנּפָא ןטסערג םעד טַאה
 ְי ,לרפס .ןקילײה ַאזַא ּבוטש ןיא ךיז יב ןּבָאה

 יד רָאנ טינ טּפַאכרַאפ טָאה תובהלתה עשיחישמ יד רעּבָא
 ,ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ךיוא זיא עיטַארקָאטסירַא עצנַאג יד ;ןפַאמ
 רימ .הליהק רעד ןופ ּפעק עקיטסיײג יד יא ,ןשטנעמטלעג יד יא
 ןסיורג םעד יװ ,ןעמענ עכלעוַא טייל:יבצ-יתּבש יד ןשיווצ ןעניּפעג
 :לאפר ןוא 1 בהוּבא קחצי םינבר יד ,ָאריירעפ םהרבא טסילַאטיּפַאק
 רַאטקַאד םעד ןוא 2 רהנ קחצי הבישי=שאר רעד ,רַאליגַא-יד השמ
 ,ךָאנ ןענייז ייווצ עטצעל יד .,3 איפסומ ןימינּב רעשרָאּפרוטַאנ ןוא
 .ַאּב יד ,ָאולַא -- ןַאוָאניּפש וצ טנעָאנ ןענַאטשעג ,ןעמעלַא ץוח
 טנרַאװַאּב טינ ךיוא טָאה עיפַאטַאליפ רענייר רעד טימ גנוקיטפעש
 ,ערעל רעשיחישמ רעד ןופ טּפַארק רעקידנקעטשנַא רעד ןגעק

 ןוא -- ענרימס ןופ ןעמוקענ ןעניז םע תועידי רעמ סָאװ
 םע סָאװ ץוחַא ,ןטכירַאּב ןייק טעװעלַאשזעג טינ ןעמ טָאה ןטרָאד
 =עלרעביא ערעיײז ןליײצרעד ןוא ןשטנעמ ךס ַא ןרָאפ םתס ןגעלפ
 :רעטסמַא ןיא גנורעטסיינַאּב יד ןסקַאװענ זיא רעמ ץלַא --- ןעגנוּב
 מוא רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיז ןּבַָאה ןטסירק יד ךיוא .סַאד

 .בַאהַאּבַא 1
 ',רַאהַאנ 2
 .ַאיפַאסומ 3

 9 ךיירגנייוו .מ
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 םנַאועגםיוא ײז טָאה ןעמ ןוא ,ןדיי ןשיװצ גנומיטש רעכעלנייוועג
 ,ךיז טלדנַאה ָאד סָאװ ןגעוו ,ןּפָא ץנַאנ

 יד יײּב גנונערפיוא יד ןוא דיירפ יד ןעוועג זיא רעפערנ ךָאנ
 ןּבעל ןקיטציאזיּב םעד ןשיווצ טסַארטנַאק רעד .גרוֿבמַאה ןיא ןדיי
 =עג ַאד ויא ,ןפורעגסױרַא טָאה יבצ-יתּבש סָאװ ,ןעננונעּפַאה יד ןוא
 =ַאב ןדיי שטָאכ ןעמ טָאה םַאדרעטסמַא ןיא ,רעפרַאש ךפ ַא ןעוו
 =עג ײז ןּבַאה גרוּבמַאה ןיא סָאװ טייצ רעד ןיא ,טקערָאק טלדנַאה
 :1רועיש ַא ןָא ןעגנוצענערגַאּב ןוא תושיגנ עכעלניילק ןייטשוצסיוא טַאה
 ןרעה ןײג וצ ןדי ןטײנ לָאז ןעמ ,ײּברעד ןטלַאהעג טָאה םע
 יד ןַא המקנ ַא טּבעלרעד טציא ןעמ טָאה ,רעקידײרּפ עכעלטסירק
 יד ,ןּפַָא יז ןגָאז וצ םָאד טמעשעג טינ ךיז םָאה ןעמ ןוא ,םיונ
 רעד ,ַארײסקעט לעונַאמ :הֹליֵהק רעד ןופ רענעמ עטסנעעזעגנַא
 ,ָארטסַאק ָאטידנעּב רעדָא ,ןיגיניק רעשירעווש רעד ןופ רעיײטשרַאפ
 ײד ןשיװצ ןעוװענ ךיוא ןעניײז ,רָאטקַאד רעקיטכיו רעטלַא ןַא
 ,גרוּבמַאה ןיא להקה-שאר ןעוועג טלַאמעי זיא ַארטסַאק ,רענַאיתּבש
 עלַא ןָענװַאד ןיא ןרָאװעג טריפעגנירַא לעּפַאּב ןייז םיול ןענייז
 ,חסונ םיבצ:יתּבש טול ןעגנורעסעּבסיו א

 ןשיוװצ ןופ ןעוועג ןענייז ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאמרעד ייווצ יד
 ךיז טָאה ןדיי עשטייד יד ייּב ,נרוּבמַאה ןיא ןדיי עשיזעגוטרַאּפ יד
 ןענייז יז ליײוװ) טײקרַאטש ַאזַא טימ ןסירעגסױרַא טינ דיירפ יד
 יד ןעוועג יז ייּב זיא תובהלתה יד רעּבָא ,(ןגָאלשרעד רעמ ןעוועג
 =עי ןיא טָאה סָאװ ,יורפ עשידיי ַא ,לעמַאה ןופ לקילנ ,עקיּבלעז
 רעד ןנעוו ךיוא טּביירש ,שידיי ןיא ךוּבנַאט ַא ןּבירשעג םייצ רענ
 ;ױַא טליײצרעד יז ןוא ,טָאמש ןיא גנומיטש רעשִייבצ-יתּבש

 טנעלפ םע החמש ַא רַאפ סָאװ ןּבײרשַאּב וצ טינרַאג זיא סע,

 םעד .יבצ-יתּבש ןגעוו ווירּב ןעמוק ןגעלפ סע ןעוו ,טָאמש ןיא ןייז
 ןגעלפ יז .ןועגוטרַאּפ יד ןעמוקַאּב ןגעלפ ווירּב לייט ןטמערג
 .ןטרַאד ןענעײלרַאפ סָאד ןוא לוש רעיײז ןיא םעד טימ ןײנקעװַא
 רעד ןיא ןינטימ ךיא ןגעלפ ,טלַא ןוא גנוי ,ןדי עשטייד ךס ַא
 =רעד ןגעלפ טײילעגנוי עשיזעגוטרַאּפ יד ,ןײרַא לוש רעשיזעגוטרַאּפ
 ךי  ןדניּבמורַא ןוא םישוּבלמ עטסעּב ערעיײז לָאמעלַא ןוטנָא ייּב
 ןמ'ם רעד ןעוועג זיא סָאד -- רעדנעּב ענערייז ענירג עטיירּפ טימ
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 לוש ןיא ןייג ןעמ טנעלפ ץנעט ןוא ןקיױּפ טימ ,קיניבצ-יתּבש ַא ןופ
 ןעמ לייוו ,סטוג-ןוא-ּבָאה ןוא רעזייה טפיוקרַאּפ ןּבָאה ךס ַא .ןײרַא
 רעװש ןימ ,הלואג רעד ףיוא גָאמ וצ נַאט ןופ טכירענ ךיז טָאה
 =עגסױרַא זיא ,ןלעמַאה ןיא טנױאוועג טָאה סָאװ ,הכרבל ונורכז
 ןצנַאג ןטימ ּבוטש ןייז ןפרַאװעגקעװַא טָאה רע ;ןטרָאד ןופ ןרָאפ
 ירַא ךיז טָאה ןוא טַאהעג ןטרָאד טָאה רע סָאװ טָארזױה םענייש
 ןטרָאד ןופ .(גרוּבמַאה וצ רעטנעענ) םייהסעדליה ןייק ןּבילקעגרעּב
 עסױרג יײװצ גרוּבמַאה ןײק רעהַא טקישענוצ זנוא רע טַאה
 ,שיײלּפ רַאד ןעוועג טרָאד ךָאנ זיא םעד ץוח ;טנוויל טימ רעסעפ
 ,ןיימש ןענעק סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ןוא ןעמיולפ עטנקירטעג ,םעּברַא
 ןעמ טעװ גרוּבמַאה ןופ זַא ,טנכערענ טָאה ןַאמ רעטלַא רעד לײװ
 | ."לארשי-ץרא ןייק ךיילנ ןרָאפ ןיוש

 ןּבַאה ןריי ןשיוצ ננומיטש רעד ןופ ןעגנוּבײרשַאּב עניוװַא טָא
 ןופ ,ןיַאמטרופקנַארּפ ןופ :רעטרע ךס ַא ןופ ךַאנ טיהעגּפיוא ךיז
 .עיסרעּפ רעטייוו רעד ןופ וליּפַא ןוא ךײרקנַארּפ-םורד ןיא ןַאיניװַא
 ךיז ןדיי טּכױלרע טַאהעג טשרַאקַא טָאה ןעמ ואװ ,ןַאדנַאל ןיא
 ןיא וַא ,ןעצ ןנעק טרעדנוה ףױא ןטָאװעג ךיז ןעמ טָאה ,ןצעזַאּב וצ
 גיניק רַאפ ןרעװ טניירקענ יבצ-יתּבש טעוװ רָאי ייווצ ןופ ףיױלרַאּפ

 ןוא ןדיי ןשיװצ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז ןעגנַאלק ענדָאמ .םילשורי ןיא
 ,ףיש ַא גערּב ןּבעל ןעזעג ןעמ טָאה דנַאלטַאש:ןופצ ןיא זַא ,ןטפירק
 רעד ףיא ןוא שיערּבעה טדערענ ןּבַאה עריא ןסָארטַאמ יד סָאװ
 ,"לארשי ןופ םיטבש ףלעווצ יד, :ןּבירשעגפיוא ןעוועג זיא ןַאפ

 =םינ רעד ןופ לייט עשפיה ַא ןוא טלעװ עשידיי עצנַאנ יד
 סע .תורּכיש ַא ןופ ןרָאזעג טּפַאכעגמורַא יו יזַא ןענייז רעשידיי
 ,רעננעק ןוא רעגנעהנַא ןשיװצ גירק עטרעטיּברַאפ ַא ןרָאװעג זיא
 ןוא (יבצ=יתּבש ןיא) "םינימַאמ,} ןפורעג יײז טָאה ןעמ יו רעדָא

 ךיױא ייז ןשיוצ ,קלָאפ ןופ לייט רעטסערג-טייוו רעד .,ײ"םירּפוּכ,
 =ַאטיא ,ןלױּפ ,דנַאלשטיײד ,עקירּפַא ,עיזַא ןיא םינּבר טייהרעמ יד
 =יתּבש ןגעק ךיז ןגָאוסױרַא .םינימַאמ ןעוועג ןענייז דנַאלַאה ןוא עיל
 =נָאל רעד ,סַאטרַאּפסַאס בקעי ;עקיזיר עסיוועג ַא ןעוועג ויא ןיבצ
 רעד ןופ טייצ רעד ןיא גרוּבמַאה ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,בר רענָאד
 ,גנונעוַאּב עשיחישמ יד טפמעקַאּב טָאה ןוא גנורעטסײנַאּב רעמסערג
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 יונּכשַא בקעי בר ַא םענייא ןנעוו ןוא ;ּפעלק ןטימעגסיוא םיוק טָאה
 וַא ,רעּביא ןעמ טינ ,(עיקַאװַאלסַאכעשט טנייה) ןרעמ = ,ןידוּב ןיא
 םינ טָאה רענעי לײװ דיי ַא טיוט םוצ טּפשמרַאפ טָאה רע
 סָאד טָאה בר רעד ןלוש ןיא ךרּבשימ ַא ןיבצ-יתּבש ןכַאמ טלַאוװעג
 ,טַאררַאפ-הכולמ ַא יו טשטייטענסיוא

 נא
 םש/

 ןַאמלוס םוצ טרָאּפ יבצ:יתּבש
 ג

 ןיא ןסעועג טלָאמעי ויא סָאװ ,רעביירש רעשידנעלָאה ַא
 ןגעװ=רעסַאװ ןוא =דנַאל יד ףיוא זַא ,רעּביא טינ ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק
 ויא ,םרעדנוייר ליפ ױזַא ןעוועג טינ לָאמנײק ןענייז ענרימס  ןייק|
 ןופ ןדי .טייצ רענעי ןיא יו קידעּבעל ױזַא לָאמנײק ןעוועג | טינ;
 רעדָא -- יבצ:יתּבש ןוא ,הישמ םוצ ןרָאּפעג ןענייז טלעוו ןקע עלַא
 קרַאטש יװ טסואועג טוג טָאה -- םידיסח עשיטקַארּפ רעמ ענייז
 טינ ךיוא ןעמ טָאה ענרימס ןיא ,ןטָאנעצ ךיז טָאה גנונעװַאּב יד
 ןיא ןּבירשעג ןיוש טָאה רפוס רעסיורג רעד ָאמירּפ לאומש ;טורעג
 טעמתחעגרעטנוא טָאה רע עכלעוו ,ןטסעפינַאמ ןעמָאנ םיבצ-יתּבש
 טָאנ רעיא טָאג ךיא, --- "יבצ יתּבש םכיהלא 'ה ינַא; ;שוריּפּב
 ןוײרק יד ןיא ןעורעד ןעמ טָאה קיטייצכײלג רעּבָא ,ייבצ-יתבש
 .םקידתושממ ןומ םעפע ןױש ףרַאד ןעמ וַא ,חישמ םעד םורַא
 יבצ-יתבש טָאה ענרימס ןיא ןטייקכעלרעייפ עסיורג יד ךָאנ דלַאּב
 ,לָאּפַאניטנַאטסנַאק ןייק ךיז ןזָאל וצ העדּב טָאה רע זַא ,טרעלקרעד
 ,1ּפַאק ןופ ןיורק יד ןַאטלוס םייּב ןעמענוצּפָארַא ידּכ

 ןטימ הרושּב עטונ יד ןעמונענוצ ןּבָאה טייל=יבצ-יתּבש יד
 .ןעװעג טינ ןיא גלָאפרע ןיא קפס םוש ןייק .םוַאיזוטנע ןטסערג
 ןופ טייצ יד ,1666 רַאי סָאד ןעמוקעגנָא ןעוועג ןיוש ךָאד זיא םע

 ןופ רָאטַאנרעּבוג רעשיקרעמ רעד םיא טָאה סָאד זַא ,ןעניימ ערעדנַא 1

 םיצ ןרָאפקעװַא נעמ יירד ןופ ףױלרַאפ ןיא לָאז רע ,יַאנּתַא םלעטשעג ענרימס|

 -נָאק ןיא טרםמרַאפ ןיילַא םיִא טָאה ןעמ לייװ ,ןָאמעג ןּבָאה רע לָאז סָאד .ןַאפלופ

 .ןדיי ןשיוװצ גנונעװַאּב עכעלרעפעג ַאזַא רע טוָאלרעד טלעג ּבילוצ זַא ,לָאּפָאניטנַאטסי
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 חישמ רעד ןעוו ,טרעדנואוועג רָאנ ךיז טלָאװ ןעמ ןוא ,הלואנ רעד

 .רעגנעל ןעמַאז ןעוועג ךיז לָאז

 יבצ+יתּבש טָאה ,ענרימפ ןייק ןרָאּפעגסױרַא זיא רע רעדייא :

 ,טלעװ עצנַאנ יד טסײה סָאד ,הכולמ עקיטפניק ןייז טלייטעצ

 ןטסערנ םעד .טניײרפ עמונ ןוא רעגנעהנָא קיצנַאװצ ןוא םקעז ןשיווצ

 ,והילא ,רערעטלע רעד :רעדירּב ייווצ ענייז ןעמוקַאּב ןּבאה קלח

 ;טלעװ רעד ןופ םיכלמ עלַא רעּביא ךלמ ןרַאפ טמיטשַאּב ןרַאװעג זיא

 רעּביא ךלמ רעד, :לטיט םעד ןעמוקַאּב טָאה ,ףסוי ,רערענניי רעד

 ףיוא טכער ַא טַאהעג ןּבָאה ייווצ יד ."הדוהי ןופ םיכלמ ןצניינ יד

 ?עדנַא יד ;חישמ ןטימ טּפַאשהבורק רעײז ּבילוצ ןעניורק ערעייז

 תודוס יד טױל טפַאשרעה יד טמוק ,טגָאזעג יבצ-יתּבש טָאה ,ער

 עקילָאמַא יד ןופ םילוגלג ןענייז תומשנ ערעײז ;ונײהד ,הלּבק רעד ןופ

 =ריטַאנ יו רעמ טינ רעּבירעד זיא ,לארשי ןוא הדוהי ןופ ןגיניק

 ןרעקמוא ,ןעמוקענ זיא חישמ ןעוו ,רעטציא ךיז ןלָאז יז זַא ,ךעל

 ללה ריבנ רעד רעגייטש ַא ,ןלומש עבעלגיניק ערעייז ףיוא קירוצ

 ןצעז טפרַאדַאּב ךיז טָאה ,וחָא ךלמ םענופ לונלנ ַא ,קינַאלַאס ןופ

 ,ףסו=לאפר ריבנ רעד ;לַאװטרַאּפ ןוא עינַאּפש רעּביא ןגיניק

 =ייא ;עיּבַארַא ןוא ןטּפיגע ןעמוקַאּב טָאה ,היקוח ךלמ ןופ לונלג ַא

 =ײנ רעּביא רעשרעה ןרָאװעג זיא ָאקַארַאמ ןופ בקעי 'ר ַא רענ

 ?םױרַא ךיז טָאה רּתסא רעטומ םהישמ םעד ;(ָאקיפקעמ) עינַאּפש

 ןיא קלח ריא ףיוא ,הילתע ןיניניק רעד ןופ לוגלנ ַא רַאּפ ןזיוועג

 א ןוא עטיל ,ןלױּפ ,דנַאלשטײד רעּביא ןשרעה וצ ןלַאפעגסױא

 | ,ענַיַארק

 ויא ןױרק ַא טימ טלײטַאּב טָאה יתבש ןעמעװ יד ןשיווצ |

 :יס ןיא ָאּפעלַא טָאטש רעד ןופ ַאיבור םהרבא רעניײא ןעוועג ךיוא

 =עג רע טָאה ןיבציתּבש ייּב םגה ,רעלטעּב ַא ןעוועג ןיא רע ,עיר

 טױל ,ןעװעג זיא רעקיּבלעז רעד טָא ,"םהרבא ריבנה , ןסײה

 ,הדוהי ןופ גיניק םעד והישאי ןופ לוגלנ ַא ,ןעננולעטשטסעּפ םיתּבש

 עלַא רעּביא הלשממ יד ןעקנַאשענקעװַא יבצ:יתּבש טַאה םיא ןוא

 וצ ןעועג יבציתּבש טָאה ללכּב ,םי ןצרַאװש םורַא סָאװ ,רעדנעל

 ---םירוּביּכ ןוא םנטסָאּפ טימ רעגנעהנָא ענייז ןופ רעמ סָאװ ןגרָאזרַאּפ

 ײז זַא ,טגָאזענ רע טָאה ,םייול עדייּב ,ענייז םיאיבנ ייװצ ףיוא
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 =נופ רָאנ -- שדקמה:תיּב םעיינ םעד ןיא ןעגניז עטשרע יד ןלעװ
 ןנעקטנַא ןדייר .ןקעלק טנעקעג טינ ןעמעלַא רַאפ טָאה ןנעווטסעד

 =יא ,ןעמ טָאה ןעוועג אנקמ רעּבָא ,טנעורעד טינ רענייק ךיז טָאה
 רַאפ טנעקעג םיא ןּבָאה עלַא סָאװ ,ָאיּבור םהרבא םעד טּפױהרעּב
 ביײהרעד טלָאזעג לָאמַא טימ רָאנ רע טָאה ָאד ןוא רעּפעלש ַא
 םיא ןוא םיא וצ ןעמוקעג ןענייז םיריבנ ךס ַא .ניניק ַא וצ ןרעוו
 -פניק ןייו ןפיוקרַאפ לָאז רע יּבַא ,םעמוס עטסערג יד טגײלעגרַאּפ
 .ןרעה טלָאװענ טינ ןופרער טָאה ָאיּכור רָאנ ;ןָארט ןקיט

 רעד ף'וא טצעזענ ךיז יבצ-יתּבש טָאה 1666 רַאונַאי ּבײהנָא

 ןענייו םיא טימ .,לָאּפַאניטנַאטסנַאק ןייק ןרָאפוצקעװַא ףיוא ףיש
 ןייז ,ָאמירּפ לאומש ךיוא יז ןשיוצ ,רעננעהנַא רַאּפ ַא ןרָאפעגמימ
 ,רַאטערקעס

 אכ

 ןעגנולכיורמש עמשרע יד
 םָאװ ןניטשעג ןרעטש םיבצ-יתבש ויא טנעמַאמ םעד ויּב

 סע .ןענתשױטטנַא ןַָא ךיז ןּבײה רעטציא ;רעכעה ץלַא רעטײװ
 ךיא ןפערט סע ,םיוקמ טינ ןרעוו תואובנ יד וַא ,ךיז טפערט
 ןופ ץעועג רעד סױרַא ךיו םוייו ַאד רעּבַא ,ןלַאפכרוד עשוריפּב
 ןופ סױרַא טגנירד רערעדעי זַא ,עיגָאלַאביסּפ רעכעלשטנעמ רער
 =יתּבש יד ןרעװ רעּבירעד ,ןעז ךיז טליוו םיא סָאװ סָאד ןטקַאפ
 רערעי ףױא ;ןעגנולכיױרטש םוש ןײק ןופ לעּפתנ טינ םעקיניבצ
 דלַאּב יז ןעניפעג רענגעק יד ןופ ענַארּפ רעשינַאריא?קידנריּפמוירט
 .ןייו טוומעג טָאה יװַא ,ןייז טפרַאדעג טָאה ױזַא זַא ,םיצוריּת ןעצ

 . ,ףיש רעד ףיוא טצעזעג ענרימס ןיא ךיז טָאה יבציתּבש ןעוו

 ןעמוקנָא רע טעװ גָאט םעד ןוא םעד זַא ,טגָאועגסיױרַאפ רע טָאה
 ;טרָאװ ןטלַאה טנעקעג טינ רעּבַא טָאה רע .,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק
 יד ךיזו טָאה ,םערומש רעכעלקערש ַא טכַאמעג ךיז טָאה םי ןפיוא
 ןוא טױט ףיוא ןוא ןּכעל ףיוא סעילַאװכ יד טימ טלגנַארעג ףיש
 טינ ויא'ם לייוו ,רעסַאװ ןפיוא ןטלַאהרַאפ עצנַאנ ןכַאװ ףיוא ךיז טָאה
 . יא ףיש יד רעּבָא .נערּב םוצ ןרָאפוצוצ טייקכעלגימ ןייק ןעוועג
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 ;םולשּב םױרַא ןענייז ןענױשרַאּפ יד ,ןרָאװעג ןנָאלשעצ טינ טרַאּפ

 םָאװ ,םעד ןגעװ טינ רעטעּפש טדערעג רעגנעהנָא םיבצ:יתבש ןּבַאה

 או ,םעד ןגעוו רָאנ ,ןוּבשח ןיא טַאהעג תועט ַא טָאה חישמ רעײז

 יד ןוא םערוטש רעד יװ ,םי ןפיוא ןזיװַאּב טָאה רע םיתפומ ערעס

 ,לעּפַאּב םיבצ-יתּבש טגלָאּפעג ןּבַאה םעילַאװב

 זיּב ןרָאפרעד ,עטלסײרטעצ:ּבלַאה ַא ,ףיש יד זיא ךעלרנע

 ןעמ טָאה ,ןריפ טנעקעג טינ ײ ןעמ טָאה רעטייוו ,ןלענַאדרַאד יד

 נַאק ויּב געו טשער םעד ןכַאמ ןוא ןדנַאל ןענױשרַאּפ יד ןסיײהעג

 ,השּבי רעד ףיוא לָאּפָאניטנַאטס

 וצ ךיז טַאהעג טינ טייצ ןייק וליּפַא טָאה חישמ רעד רעּבַא

 ײז ;טריטסערַא םיא ןּבָאה רענלעז עשיקרעט :ןײרַא געוו ןיא ןזָאל

 בָאה ןיא לעּפַאּב ןקיטרַאפ ַא טימ ןעמוקעג ןיוש ,קיטנעק ,ןענייז

 רעלַאּפָאניטנַאטסנַאק יד טָאה ןענַאװ ןופ ,םיא ףיוא טרַאװעגנ ןיוש

 ,טרעלקענפוא טינ זיא ,ןעמוקנָא ןייז ןגעוו טסואוועג גנורינער

 -לּכ-ףוס ךיז טָאה רָאטַאנרעּבוג רענרימס רעד זַא ,ןעניימ לייט ַא

 ַאב ַא טָאטשטּפױה רעד ןיא טקישעגקעװַא ןוא ןקַארשענרעּביא ףוס

 רעלַאּפָאניטנַאטסנָאק יד זַא ,ארבס ַא םיױרַא ןנָאז ערעדנַא ;טכיר

 םוצ הריסמ ַא טקישעג ןּבַאה (רענגעק םיתּבש) "םירפוּכ ,, עשידיי

 לארשיצלּכ ןזָאל טינ לָאז ןעמ ןַא ,ןטעּבעג ייברעד ןוא ריזיוו=סיורג

 םער ןגעוו לעּפַאּב רעד יא םלַאפנדעי ,דניז םיתּבש רַאפ ןעמוקּפָא

 רַאפרעד ןוא ,ילירּפעק-טעמכַא ריזיווסיורנ םענופ ןעגנַאנעג טסערַא

 ןטייק ןָאטעגנָא ןיתּבש טָאה ןעמ :ןפלָאהעג טינ תומכח ןייק ןּבַאה

 ןזיב ןעמוקעג ןענײז ײז ,ןײרַא געוו ןיא קידנטייר טזָאלעג ךיז ןוא

 רָאנ ;לָאּפַאיטנַאטסנַאק ןּבעל טרַאה ,עודעמקעשט-=קושמוק לטעטש

 וצ=גָאטײרּפ !עװעג זיא סע לייוו ,טלעטשע:ּמָא ךיז ןעמ טָאה ַאד

 ןעגניווצ טינ םיא לָאז ןעמ זַא ,טלעוּפעג טָאה יבצ-יתבש ןוא ,טכַאנ

 =עגקעווַא רעטײלגַאּב ענייז ןּבָאה עלײװרעד ,ןייז וצ תבש:ללחמ

 ?וקעג ןענייז ןטרַאד ןופ ןוא ,טָאטשטּפױה רעד ןיא חילש ַא טקיש

 סעפע ָאי טלענ רעיײיז טימ ןּבָאה יז .רעגנעהנָא ענייז ןעילפ וצ ןעמ

 ?ָאטנוז ,ןטייק יד ןיתּבש ףיוא טרעטכײלרַאּפ טָאה ןעמ ; ןָאטעגפױא

 עורעמקעשט-קושטוק ןופ לפיש ַא ףױא טכַארּבעג םיא ןעמ טָאה

 ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןײק
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 / =רַאפ טַאהעג ןױש ךיז טָאה ןעמוקנַא ןייז ןנעו העידי יד
 ןענייז ,ןקרעט ןוא ןדיי ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא ,טָאטש ןיא טײרּפש
 טּפוטשענּפַא תורצ טימ םיוק טָאה ײצילַאּפ ,חישמ םעד ןעז ןעמוקעג
 ןופ ןטכירַאּב ןיא ןּבענעגרעּביא טרעװ סע ,טײז ַא ןָא םלוע םעד
 ןעמענּפָא ןעמוקעג ויא סָאװ ,ַאשַאּפ-רעטנוא רעד זַא ,טייצ רענעי
 ןקידרעייפ ַא טגנַאלרעד ףיש ןופ ןײנּפַארַא םייּב םיא טָאה ,ןיתּבש
 =עגרעטנוא םיא ןוא םיא וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה יתּבש ,שטַאּפ
 ,נערּב ןפיוא ּפָארַא זיא רע רָאנ יו ,ךיוא קַאּב עטייווצ יד טלעטש
 זמריפעגקעווַא ןוא רענלעז טלגנירעגמורַא ןטייז עלַא ןופ םיא ןּבָאה

 ןוא ןײלַא ןַאטלוס רעד טינ .ַאשַאּפיַאּפַאטסומ 1 םַאקַאניַאק םוצ

 ,טָאמשטּפױה רעד ןיא ןעוועג ןַאד ןענייז ריזיווסיורגנ רעד םינ
 תמא ןיא יצ ;ןעװעג ןיא רעהרַאפ ןפיוא ענַארּפ עטשרע יד

 ןוא חישמ רעשידיײ רעד טסיּב וד זַא ,ריד ףיױא טגָאז ןעמ סָאװ
 ?ןיורק םנַאטלוס םעד ּפָאק ןייד ףיױא ןוטנָא טסליװ וד

 :טרעּפטנעעג ןּבָאה יבצ-יתּבש לָאז םעד ףיוא
 רעד ןיא רעּבָא ןרימ ףױא עקַאט סָאד טנַאז םלוע רעד ---

 ןעמוקעג ןיּב ךיא םָאוװ ,2 םַאכַאכ רעמערַא ןַא זיולּב ךיא ןיּב ןתמא

 טלענ לסיב ַא ָאד ןכַאמ וצ טָאטשטּפױה רעד ןיא םילשורי ןופ

 רימ טינ ןעמ םָאװ קידלוש ךיא ןיּב סָאװ ;ןדיי עכייר יד ןשיווצ

 ?דובּכ ליפיווַא ּפָא
 ןיא ןיתּבש ןפרַאװנײרַא ןסײהעג טָאה  ַאשַאּפַאפַאטסומ

 עקילעטשרעטניה ןוא רעצעַא ןציז ןגעלפ םע ואוו ,הסיפּת ַא

 ,תובוח:ילעּב

 יי

 תפומ ַא זיא ץלַא

 וצ יורטוצמוא טימ ןנױצַאּב רעירפ ךיז ןעמ טלָאװ
 =ײז עלַא ,ןצנַאנניא ןלַאפרַאפ ןעוועג טציא רע טלַאװ ,ןיבצ-יתּבש
 ףיש יד ,םירוּביד עטמוּפ רַאּפ ןזיװעגסיױרַא ךָאד ךיז ןבַאה דיר ענ

 .רַאמַאנרעּבוג 1
 .םינּבר יד ייקרעמ ןיא ןעמ טמפור יױזַא 2

 4 ר יי בא עי דבי =
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 ןָאטעגנָא ןעמ טָאה חישמ םעד ,טײצ רעד וצ ןעמוקענ טינ זיא
 ,ןגױא יד ןיא ןעמעלַא רַאֿפ טשטַאּפעגסױא םיא טָאה ןעמ ,ןטײק
 ןיא רע טציז רעטציא ןוא ,תוחילש ןייז טנקיײלרַאפ ןײלַא טָאה רע
 זַא ,זײװַאּב ןרעסעּב ַא ךַאנ ןעמ ףרַאד יצ ,הסיּפּת רעכעלדנעש ַא
 ?לדניווש ןעוועג זיא ןַא ּבײהנָא ןופ גנידצלַא

 =יקרעט יד ןוא ,"םירפוּכ; יד טהנעטענ עקַאט ןּבַאה יװַא
 =לעג, :ןדיי עקידנעײגײּברַאפ יד וצ ןעירשעג ןּבַאה ןעגנוי=ןסַאג עש
 רע ,ונ ?טמוק רע ,ונ; :טײטַאּב סָאד םָאװ ,?"ימ ידלעג ?ימ יד
 =ַאמ ןוא ,םרעייז ייּב ןּבילּבעג ןענייז רעגנעהנָא יד רעּבָא ײ?טמוק
 ןעמונעג ךיז הנומא יד ןרעדפַא םייּב רעדָא םענייא ייּב טָאה רעמ
 ויא יתְּבש :ץרַאה סָאד ןקרַאטש לָאז סע רעװ ןעווענ זיא ,ןעלקַאװ
 ,יירפ רעד ףיוא ןעוועגנ זיא ָאמירּפ לאומש רעּבַא ,הסיפּת ןיא ןסעזענ
 םיא ןּבַאה ,דיסח יכדרמ ןוא לאירוס השמ ,םיאיבנ ייווצ ךָאנ ןוא
 רעּביא ןעגנַאגעגמוא זיא שיוורעד רעשיקרעט ַא וליּפַא ,ןפלאהעגטימ
 .ןעמוקעג זיא חישמ זַא ,ןפורעגסיוא ןוא טַאטשטּפױה רעד ןופ ןסַאג יד

 םיתּבש וַא ,ױזַא טשטייטעגרעּביא ןעמ טָאה ןשינעעשעג עלַא
 םָאװ סָאד ,רעכעלרעּפמײשַאּב ךַאנ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה טייקכעלטעג
 ,ןיתּבש ןטײט וצ טנעװרעד טינ ךיז טָאה גנורינער . עשיקרעט יד
 =נעלק רעד רַאּפ ּפעק ןעילפ ןנעלפ לָאמעלַא סָאװ טייצ רעד ןיא
 טָאה גנוריגער סנַאטלוס םעד זַא ,ןויװַאּב טָאה -- עלהריבע רעטס
 ןּבעגעגוצ םעד וצ ךַאנ טָאה ןעמ ,חישמ ןשידיי ןרַאפ ארומ ךיוא
 ךיז טָאה ַאשַאּפיַאּפַאטסומ קרַאטש יװ ,ןעננוליצרעד ענעדײשרַאּפ

 ויא יבצ:יתּבש סָאװ טקַאפ םעד ףיוא .ןיתּבש רַאפ ןקָארשעגרעּביא
 ;גנורעלקרעד עקירעהעג יד ןרָאװעג ןּבעגעג ךיוא זיא טריטסערַא
 טעװ הישמ רעדייא זַא ,שוריפּב ךָאד ןגָאז .רהוז רעד ןוא ארמנ יד
 ןשינעמוקּפָא ןוא ןדייל עקיזָאד יד ךָאנ ;1 חישמ-ילבח ןייז ןוומ ןעמוק
 ,טכַארּפ רעצנַאנ ריא ןיא ןזײװסױרַא הלודג םחישמ םעד ךיז טעוו
 טסיירטעג ,ןטײז עלַא ףיוא ווירּב ןּבירשעג טָאה ָאמירּפ לאומש

 ,דובּכ םעד ןנעװ ןלײצרעדּפַא טנעקעג טינ ךיו ןוא רעגנעהנָא יד |
 ,2הסיפּת ןייז ןיא חישמ םעד ןָא ןעוט תוררש עשיקרעט סָאװ 4

 .ןחישמ ןופ ןעייוװ יד ,ךַאישָאמ יילוועכ :ךַארּפשסױא 1
 ּפָא ךיז טלגיּפש ןסַאנָאמ ענעי ןיא םלוע ןמיירּב םעד ןופ גנומימש יד 2

 ג 2
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 םייצ רעד רַאפ טרעקעגמוא ךיז טָאה סָאװ ,ריזיווסיורג רעד
 עפרַאש וצ רַאפ טַאהעג ארומ עקַאט טָאה ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק
 ןעוועג ןענייז םעד ןנעװ דייר סָאמירּפ לאומש זַא ,ךעלנימ ,ןעלטימ
 רעגולק ַא ןעוועג סלַאפנרעי זיא ילירּפעק=טעמכַא רעּבָא ,קיטכיר טיִג
 ןשטנעמ רעטנוױט יװ ,ןעועג טָאה רע .ןגױא ענעפָא טימ שטנעמ
 ויא רע ;הסיפּת םיבצ:יתּבש ןופ ןרעױט יד רַאֿפ ףיוא ךיז ןּבײלק
 טָאה םירחוס עשילגנע ןופ השקּב רעד טױל זַא ,ןרָאװעג ריואוועג
 =ַאּב ןלָאז יז זַא ,ןדיי וצ ףורּפיוא ןַא טימ טדנעוועג ךיז יבצ=יתּבש
 עלַא רעדייא ,רעסעּב טקריוװעג טָאה סָאד ןוא ,תובוח ערעײז ןלָאצ
 =עג ןַײלַא טעמכַא טָאה יצ ,גנוריגער רעד ןופ ןעלטימ עגנערטש
 :נעזורעּפ םיתּבש ןופ טפַארק רעכעלריטַאנרעּביא רעד ןיא טּבײלג
 =מיוט ַא וַא ,ןיײטשרַאפ טזומעג טָאה רע רֶעֹּבֶא ,םינ רעדָא טייקכעל
 עלַא רָאנ טינ ןרעדורפיוא טעוװ חישמ ןשידיי .םעד רעּביא ףָארטש
 =וצ ערעווש וצ ןעגנערּב ןעק ןוא ןקרעט רעטנזױט ךיוא רָאנ ,ןדיי
 טלַאװעג טינ ריזיווסיורג רעד רעּבָא טָאה םעד ףיוא ,ןסױטשנעמַאז
 ,פַארַא גרַאּב ןעגנַאגעג ןיוש זיא עּפָאריײא ןיא םולפנייא םייקרעט ;ןײג
 ּוצ .רעמ ךַאנ טכַאװשענּפָא יז ןטלָאװ תומוהמ עטסקיניײװעניא ןוא
 המחלמ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא ייקרעט סָאװ ,ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא טעד
 הָאי ַא ןיוש ןגיוצענ ךיז טָאה עכלעו ,עטערק לזניא םעד ּבילוצ
 :סױרַא םענעדײשטנַא םעד טיירנעג רעטציא טָאה טעמכַא ;קיצנַאװצ
 רעקינײװ ךָאנ םיא ךיז טָאה רעּבירעד ןוא ,המחלמ רעד ןיא טירט

 רע טָאה .דנַאל ןיא ןעגנוגעווַאּב ערענָאיצולַאװער ןּפַאש טלָאװעג
 רעקינײװ סָאװ ןכַאמ :ןַײז טעװ הצע עטסעּב יד וַא ,ןטָאלשַאּב
 =ַאקיויר ןעוועג זיא טָאטשטּפױה רעד ןיא ןיתּבש ןוָאלרעּביא ,למומ
 רעד ןיא ןציז ןטַאנַאמ ייוװצ ךָאנ רעּבירעד םיא טָאה ןעמ .שיל
 =יּבַא גנוטסעפ רעד ןיא טריפעגרעּבירַא הסיפּת רעלָאּפָאניטנַאטסנַאק
 ואוו ,טַאטשטּפױה רעד ןופ טייוו טינ ,ןלענַאדרַאד יד ןיא ,סָאד
 ןיז ,ָאמירּפ לאומש .רעכערּברַאפ עשיטילָאּפ ןטלַאה טנעלפ ןעמ
 =טימ ןוָאלעג ןעמ טָאה טניירפ עטוג עכעלטע ךָאנ ןוא הרש ּבײװ
 ,םיא טימ ןיג

 קמיוט ןימינּב 'רּב בקעי םָאװ ,"חישמ ןופ דיל יינ ןייש,, םעד ןיא טנכבייצענכיוא
 ןגעװ ריל שידיי ַא/ :טעּכרַא ןיימ 'לגפ .סַאדרעטסמַא ןיא 1666 טקורדעגּפָא סָאה
 ,172--159 'ז ,1 ךוּבכ ,1926 ,יטפירשטייצ ,, ןיא 1666 רַאי ןופ יבצייתּכש
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 =ײז עיירטעג ענייז טימ יתּבש ןיהואוו ,םָאדיּבַא גנוטסעפ יד
 =ַאּב עקיּבײלג יד ייּב טָאה ,1606 לירּפַא ןט17 םעד ןעמוקעגנָא ןענ
 =ידרעירפ יד טָאה ןעמ ּבױא ,1 "ווע לדנמ , :ןעמָאנוצ םעד ןעמוק
 וצ רעטנעענ טירט ַא יװ ןשטייטסיוא טנעקעג ןעגנורעדינרעד עק
 טָאה ןעמ .טכײל רָאג ןעוועג רעטציא ןיוש סָאד זיא ,הליאג רעד
 יוװ רָאנ ,טנַאטסערַא ןַא יו טינ ןיתּבש ןטלַאהעג גנוטסעפ רעד ןיא
 =יק ַא תמא ןַא ףיוא טנדרָאעגנײא ָאד טָאה רע .גיניק םענעגנַאפענ ַא
 ןייק לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןופ ,טלעפעג טינ טָאה טלעג ;ףיוה ןכעלגיג
 םינלעּב לָאצ יד ןוא ,ןפיש ןײג קיסעמלנער ןעמונעג ןּבַאה סָאדיּבַא
 ןופ ןגיטשעג זיא ןרָאפ ןרַאפ זײרּפ רעד זַא ,סיורנ ױזַא ןעוועג זיא
 ןרעװ ריואוועג ןרָאפעג ןעמ זיא רעדנעל עלַא ןופ ,גָאט וצ גָאש
 סָאװ ,רעטמַאַאּב רעשיקרעט רעד ,חישמ ןטימ ךיז טרעה סע או
 טינ קסע םוצ טָאה ,גנוטסעפ רעד ןופ ץיּפש רער ןיא ןענַאטשעג זיא
 ןופ ,טלעגטירטנייא ןעמונענ רעכוװזַאּב ןדעי ןופ טָאה רע :טניילרעד
 טלָאװ ןעמ ;ןרעג טלָאצעג טָאה ןעמ רעּבָא ,רעלַאט ןעצ זיּב ףניפ

 םעד ןעז וצ ןײז וצ הכוז יּבַא ,ליפ יװַא לָאמ ַא ךָאנ טלַאצענ
 רעד ייּב לטעטש םער ןופ רעניואוונייא יד .םינּפ ןקיטכיל םחישמ
 ןּבָאה םיחרוא יד ,ןדירּפוצ .טסכעה ןּבילּבעג ךיוא ןענייז גנוטסעפ
 ןעמ סָאװ וײרּפ ןרעי גרַאװנסע רַאפ ןוא עיצנַאמס רַאפ טלַאצַאּב
 ןּבײלּב לָאז יבצ:יתּבש זַא ,ןששנואוועג ךיז ןּבָאה יז ; ןטעּבעג טָאה

 ,רעגנעל סָאװ ײז ייּב
 ךיו ןּבָאה טייקכעלרעה ןוא ץנַאלג םיתּבש ןנעוו תועידי יד

 רעטיײװ סָאװ ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד רעּביא טײרּפשרַאפ דלַאּב
 סָאװ ,ןטשטַאּפ יד ןעװעג ןענייז רעשיטסַאטנַאפ ץלַא ,ןטרַאד ןופ
 םעד ןופ ןגָאו:תואיבנ סָאד ,ײווע לדנמ , ןגעו טליײצרעד טָאה ןעמ
 =יא ךיז טָאה ןעמ ,טײנַאּב ךיז טָאה סעטעאיבנ ןוא םיאיבנ םחישמ
 יכדרמ זַא ,טכרָאפ םױרג טימ ןרעדנַא םעד רענַיא ןּבענעגרעב

 ןענופעג ןַאד ךיז טָאה סָאװ דנַאלשטײד ןופ בר רעסיורג ַא ,דיסח
 ןרעוו ריואוועג זוע=לדגמ ןייק ןעגנַאגעו זיא ,לָאּפַאנשנַאטסנַאק ןיא
 לייו ,םיא ןופ ןטערטּפָא טזומעג ףּכיּת טָאה רע רָאנ ,חישמ םעד

 ןעמָאנ רעד ;טכַאמ ןופ םערומ רעד -- /זיוא לַאדגימא :ךַארֿפשסױא 1 -
 .אם לטיּפַאק ,םיליהּת ןופ טמַאמש
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 ןײז ןופ ןייש יד ןגָארטוצרעּביא דנַאטשמיא ןעװעג םינ יא רע
 םעד רעּביא ןעז וצ ןויװַאּב טָאה רע רעּבָא ;םינּפ ןקידנלַארטש
 ,למיה ןויּב ןביוהענ ךיז טָאה סָאװ ,ןיורק עקידרעייפ ַא ּפָאק םחישמ
 ןרָאּפעגּפָא ויא יבצ-יתּבש רעדייא זַא ,טנַאמרעד ךיז ןּבַאה ערעדנַא
 ךיא יװ דלַאּב :רעגנעהנַא עניײז וצ טגָאועג רע טָאה ענרימס ןופ
 ,םע טסײה ;ןצעזנייא ךימ ןעמ טעװ לַאּפָאיטנַאטסנַאק ןייק םוק
 =עג גנידצלַא טָאה רע ,ןרָאװעג םיוקמ ןענייז דייר ענעגייא ענייז
 יד טרעהעגסיוא ןעמ טָאה גנורעדנואוורַאּפ טימ ,רעירפ ןופ טסואוו
 ןיתּבש טמיטשַאּב טָאה אפוג גנורינער עשיקרעט יד וַא ,העירי
 וַא ,זײװַאּב ןרעסעּב ַא ךָאנ ןעמ ףרַאד יצ --- עיסנעּפ עסיוועג א
 =אניטנַאטסנַאק ןיק ןעמוקענ ויא רע ?םיא רַאּכ ארומ טָאה ןעמ

 םױא רַאפ ןַאטלוס םעד ןכַאמ טעװ רע זַא ,דײר ערָאלק טימ לָאּפ
 ןעמ !עיסנעּפ ַא רָאנ םיא טלַאצ ננורינער םנַאטלופ םעד ןוא ,ךלמ
 ןיא ןײרַא טײנ קרעט א רָאנ יװ וַא ,ןּבעגעגרעּביא רעטײװ טָאה
 דרע רעד ףױא רע טלַאפ ,חישמ םעד טעזרעד ןוא םירדח םיתּבש

 ,םיפ ענייז ןופ ּבױטש םעד טשוק ןוא
 ךיז ךיוא ןּבעל ןכעלנעט-גָאט ןייז ןיא טָאה ןײלַא יבצ-יתּבש|

 .ןעשעג טינ רַאג טלָאװ סע ךיײלנ ,דוד ןּב חישמ יװ טריפעפ
 ןטכַאשעג רלַאּב רע טָאה ,חטּפ-ברע םָאדיּבַא ןייק ןעמוקעג זיא רע
 ,םטעפ ןטימ ןעמַאװצ סע ןטָארּבעג ,חספ:ןּברק ַא רַאפ עלעמעל ַא
 ןסע וצ סָאד ןּבעגענ ןוא ,םיניד יד טול טרעװרַאּפ זיא סָאד סָאװ
 ,הכרּב ַא טכַאמעג ןּבָאה רע לָאז ייּברעד ,טּפַאשלעועג רעצנַאנ ןייז
 ןוא ארמג ןופ ןטָאּברַאפ יד זַא ,שינערעהוצנָא ןּבעגעג טָאה סםָאװ
 וד סָאװ ,טָאנ וטסיּב טּבױלעג, :טינ ןיוש ןטליג םיקסוּפ יד ןופ
 םייקרעכיז טימ ןּבָאה רעגנעהנָא יד ,ײענעטָאּברַאפ סָאד ריּתמ טסיּב
 ױזַא יװ ,ך"נת ןופ גנוּבײרשַאּב יד ןרעדנַא םעד רענייא טנָאמרעד
 ןטיײוװצ םעד רעסרעּפ יד ןופ טיײצ רעד ןיא טיוּבעג טָאה לבּבורז
 לבּבורז יװ ױזַא זַא ,טנרעלעגּפָא ןופרעד ןּבָאה יז ןוא ,שדקמה:תיּב
 טעוו יװַא ,ןטײקירעװש עלַא געוו ןופ טמַארעגּפָא ףוס-לּכ=ףוס טָאה
 ,ןטירד םעד ןעיוּבּפיוא ןוא םיאנוש עלַא ןעמוקייּב ףיוא יבצ:יתּבש
 ,שדקמה:תיּב ןקיטליגדנע םעד

 עיינ ןוא עיינ ץלַא ןעגנַאנעג עליײװרעד ןענייז זוע=לדגמ ןופ
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 רעד זַא ,ןפורפיוא טקישעגרעדנַאנופ טָאה ַאמירּפ לאומש ;ןלעּפַאּב
 טינ ןיוש ףרַאד ןעמ :טפַאשענּפַא זיא זומתּב=רשע=העבש ןופ תינעּת
 טָאה גָאט םעד ןיא דַארג לײװ ,ןּברוח ןפױא רעטציא ןרעיורט
 קיצנַאװצ ןוא יײווצ ףיוא ,חישמ זיא רע זַא ,טריּפשרעד יבצ-יתּבש
 =םוי ןסיורנ ַא טמיטשַאּב רע טָאה ,רעּביא ןעמ טינ ,זומּת ןיא געט
 =עג ויא סָאד :תּבש יװ קילייה ױזַא ןטלַאה לָאז ןעמ ןכלעוו ,בומ

 ויא ומּת ג"כ ףיוא ןהרש טימ הנותח ןײז ןופ גָאט רעד ןעװ
 ,ןריי טננױט ריפ יו רעמ ,"לודגה תּבשע ַא ןרָאװעג טמיטשַאּפ
 =ענ ןּבָאה ,םָאריּבַא ןיא ןעוועג ןַאד ןענייז סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ
 ---גָאטנַאמ ַא ףיוא רע זיא ןלַאפעגסיוא -- תּבש םעיינ םעד טעװַארּפ
 עלַא ןיא ןםיװ וצ ןּבעגעג ךיוא טָאה ןעמ .,תובהלתה םיױרג םימ
 גָאט םעד ;תינעּת ןוא גָאטרעױרט םיוא זיא בַאּב-העשּת זַא ,תוליהק
 ,(גנוטסיירט ןופ גָאט רעד) המחנה-םוי ןּבענעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה

 =עג טָאה ןעמ ןוא ,חישמ םענופ גָאטסנרױּבעג רעד זיא סָאד לײװ
 =נפרַאה םימ ,תוליפּת עלעיצעּפס טימ בוט:םוי ַא ןַאד ןעווַארּפ ןסײה
 ,גנַאועג טימ ןוא ליּפש

 =עג רעּבָא ןיא רע ;סָאריבַא ןיא ןעועג טינ זיא יתזעה ןתנ
 טָאה ןוא חישמ ןייז טימ גנודניּברַאפ רעקידנעטש ַא ןיא ןענַאטש
 ויא אד ,םיא רַאפ ןטעּברַא וצ טרעהענפיוא טינ טונימ ןייא ןייק
 רעדנעל יד ןיא תועיסנ טכַאמעג רע טָאה ָאד ,הוע ןיא ןעוועג רע
 ןבירשעג ןוא טנַאועג תואיבנ רדסּכ טָאה רע ;לארשי=ץרא םורַא
 רע ואוו ,תוליהק עלַא וצ זורכ ןייז ןיא טסואווַאּב ,ןיתּבש רַאֿפ
 =רעוו רַאּפַא ןלעטשנײרַא ןענװַאד ןקידבוט=םוי ןיא ןסייהעג טָאה
 ,טסײנ סטַאנ ןוַאלעגּפַארַא ךיז טָאה ןיבצ-יתּבש ףיוא זַא ,רעט

 נב

 ןליױּפ ןופ טסעג -

 -לדנמ ןייק ןיתּבש וצ ןעוועג לגר=הלוע ןּבַאה ןדיי רעטזיוט

 םענעטלַאהרַאפ ַא טימ טרַאװעג ןּבָאה רעטנויוט רעטרעדנוה ,ווע
 םַאדרעטסמַא ןיא ,ןטרָאד ןופ עלהעירי רעטסדנימ רעד ףיוא םעטָא



142 

 =וקנָצ טנעלפ סע ןעו געט יד ןעוועג םיבוט=םוי עטסערנ יד ןענייז
 יד טנלָאפעג גנערטש ןעמ טָאה תוליהק עלַא ןיא ,טסַאּפ יד ןעמ
 ןּבָאה ןדיי עטסמורפ יד ןוא ,ןענתנ ןוא ַאמירּפ לאומש ןופ ןלעּפַאּב
 רעד ןסייהעג טָאה ױזַא לי ,בָאּב-העשּת םוא החמש ַא טעװַארּפעג
 "העושּת ןתונה , םעד טריפעננייא ןעמ טָאה נרוּבמַאה ןיא ,חישמ
 זיא ןײלַא תּבש ;גָאטשרענַאד ןוא גָאטנַאמ ךיוא ןיבצ-יתּבש רַאפ

 לפיה םָאד ןעגנואוצעג ןעמ טָאה ייּברעד ןוא ,קינײװ ןעוועג
 יד ,"ןמא , ןרעפטנע וצ ךיוה ןוא יײּברעד ןייז וצ אקווד ייםירפוּכ ,
 ןעװעג ײז זיא ןּבעל םָאד לײװ ,טגלָאפעג ךעּבענ ןּבָאה םירפוּכ
 ןשיװצ געלשעג ַא וצ ןעמוקעג תּבש ַא ןיא זיא עיצענעוו ןיא ,ּביל
 .תונּברק עכעלשטנעמ טסַאקעג טינ ריש טָאה סָאװ ,םידדצ ייווצ יד
 יװַא ןעוועג ןדיי ןשיװצ גנונערפיוא יד זיא (ןרעמ) גרוּבסלַאקינ ןיא

 | טָאה ,ןייטשכירטיד ףַארג ,גנורינער רעד ןופ טּפױה רעד זַא ,סיורנ
 1 =עצ יד ןקַיורַאּב וצ ידּכ ,ןפורפיוא עלעיצעּפס ןעננעהסיוא טזָאלעג
 ;ןטילּבעג עטציה

 זוע=לדנמ ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םירחוס ליפ יד ןשיווצ
 .גרעּבמעל ןופ םיחולש ןעווענ ךיוא ןענײז ,טייו ןוא טנעַאנ ןופ
 רעגרעּבמעל ןםיורג םענופ ןוז רעד ,היעשי 'ר ןעװעג זיא רענייא
 רערעדנַא רעד .1ז"ט רעד ןפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,יול:דוד בר
 ןײק ןעמוקעג ןענייז ייז ,ץרעה-ּבייל יר רעדורּבפיטש ןייז ןעוועג זיא
 םע ןוא ,לודנה-תּבכש םעיינ ןרַאפ רעירפ געט עכעלטע טימ סָאדיּבַא
 רעוו, םענופ בתּכ ַא ךיז טימ טכַארּבעג ןּבָאה יז זַא ,ארבס ַא זיא
 =נדיי ןשילױּפ םענופ גנוטערטרַאפ רעטסכעה רעד ,יתוצראה עּברַא
 ןסייהעג ןוא דלַאּב ןעמונעגוצ טינ רעּבַא ײז טָאה יבצ-יתּבש ,םומ
 ײז .יניכי םהרבא וצ לַאּפַאניטנַאטסנַאק ןײק רעירפ ןײגקעװַא ײז
 ,הלּבק ןיא ןעמהרבא טימ טסעומשענ ןּבָאה ןוא טגלָאפעג ןּבָאה
 'ךיו יז ןּבָאה זוע-לדנמ ןייק .טײרגעגוצ לסיּב ַא יז טָאה רע ןוא
 טינ ןּבָאה יז יו ױזַא ןוא ,לודנה:תּבכש םעד ןיא טקנוּפ טרעקעגמוא
 .ןסע קרעט ַא ייּב טפיוקעג יז ןּבַָאה ,הנקּת רעיינ רעד ןופ טסואוועג
 ךיוא ןוא ,ייז ףיוא ןלַאּפעגנָא קרַאטש ָאמירּפ לאומש זיא רַאּפרעד

 ./בהז ירופ/ רפס ןסמירַאּב ןייז ןופ תויתוא עמשרע יד םיול ,?וַאט, 1
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 ןּבָאה ײז .םינּפ רעטסניפ ַא טימ ןעמונעוצ יײז טָאה יבצ-יתּבש

 יתּבש טָאה רעּבירעד ןוא ,ךיז טרעפטנערַאפ ,טַאהעג הטרח רעּבָא

 טימ טדערעגרעדנַאנופ ךיז טָאה רע .ןרָאצ ןייז ייז ןופ ןעמונעגּפַארַא

 ,תודמול ליפ יױזַא ןופ ןרָאװעג לעּפתנ ןענייז ײז ןוא ,ןענרעל ןיא ייז

 ןטלַא םעד ,רעטָאפ רעייז ףיוא טנערּפעגכָאנ ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 ךיא ן"ט רעטלַא רעד וַא ,טרעהעג טָאה רע ןעוו ןוא ,יול-דוד בר

 ןוא רעטָאפ ןרַאפ לדמעה ןדייז ַא ןּבעגעג יז רע טָאה ,ףַאלש ןיוש

 :םיליהּת ןופ קוסּפ םעד ,ןוטנָא סָאד טעוװ רע ןע ,ןגָאז ײז ןסייהעג

 ןייד רעלדָא ןַא יװ ןעײנַאּב ךיז טעװ םע) "ךירוענ רשנּכ שדחתּת,

 םיחולש ייװצ יד רַאפ .רעטניועג ןוא רעננײ ןרעוו רע טעוװ ,(טנגוי

 ןוא ,תונּתמ ערעײט ןטײרגנַא ןסיײהעג ךיוא יבצ-יתבש טָאה אפונ

 ,טיײקכעלטעג ןייז ןיא טגייצעגרעּביא ןצנַאגניא יז טאה רע

 םינ ךױא ןּבָאה טסעג עשיליוּפ יד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ סע

 =עג ןּבָאה ןדיי סָאװ ,ןייּפ רעכעלקערש רעד ןגעוו טלײצרעד קינײװ

 .תומחלמ עשיקַאזָאק עטקידנערַאּפ גנַאל-טינ יד ןופ ןייטשוצסיוא טאה

 ריא/ :שיט םוצ ײז קידנריפוצ ,טרעפטנעעג יז טָאה יבצ:יתּבש

 "םיּתעה קוצ, לעד ויא סָאד ?טניל ָאד רפס ַא רַאפ םָאװ טעז

 ּפָארַא טינ טײנ רפם רעד .(תוטיחש םיקצינלעמכ ןופ גנוּבײרשַאּב ַא)

 תורוּת=ירפס יד ןוא ןטױר ןיא ןַאטעננָא ןיב ךיא .,שיט ןיימ ןופ

 טנעָאנ זיא המקנ ןופ גָאט רעד לײװ ,ןטיור ןיא ןָאטעגנַא ןענייז

 =ָאד יד רעּביא טינ ,ןעמוקעגנַא זיא גנוזיילסױא ןופ רָאי סָאד ןוא

 םוצ עלעווירּב ןיא ךיוא ."רעדירּב ערעזנוא וצ הרושּב עטונ עקיז

 רַאפ ןעמענ המקנ ךיא לעװ רלַאּכ , :ןּבירשעג רע טָאה ןײט ןטלַא

 ."דניק ריא טסיירט רעטומ ַא יוװ ךייא ןטסיירט ןוא ךייא

 ףיוא ,םתוח םיתּבכש טימ טלגיזרַאפ ןעוועג זיא ווירּב רעד

 .גנַאלש רעטיירדעגפיונוצ ַא טלָאמעגסױא ןעוועג ןיאיס ןכלעוו

 שיערּבעה סָאד לײװ ,ןחישמ ןופ לָאּבמיס רעד זיא גנַאלש ַא

 יד ןופ טרעװלַאצ םעד טול טפערטַאּב ,שחנ ,גנַאלש רַאפ טרָאװ

 ףךיוא ענעגייא סָאד ןוא ,קיצפופ ןוא טכַא טרערנוה יירד תויתוא

 ."חישמ ,
 .טײרּפרעד ןוא ןדירּפוצ ןיתּבש ןופ קעװַא ןענייז םיחּולש יד

 םלייצרער ײז ןּבָאה ,ןרָאפעגכרוד ןענייז יײז ואוו ,טעטש עלַא ןיא
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 ןעמוקענ ןענייז ײז ןעוו ןוא ,םיתפומ עניײז ןוא הלודנ ןייז ןגעוו
 טכירַאּב א תוליהק יד רעּביא טקישעגרערנַאנופ יז ןּבַאה ,םײהַא
 .ןָאטעגפיוא ןּבָאה יז סָאװ םעד ןנעוו|

 ןּבײלג טלַאװעג טינ טָאה ,רעּביא ןעמ טינ ,ןײלַא זײַט רעד
 טַאה רע סָאװ לדמעה יד ןָאטעגנַא טינ ןוא תוחישמ סיבצ:יתּכש ןיא
 ,טּבײלנעג ַאי טָאה ןדיי לייט רעטסערג=טייוו רעד רעּבָא ,טקישעגוצ
 עינ ןעמוקענוצ חישמ םעד ןענייז םיחולש יַײװצ יד קנַאדַא ןוא

 ,רעגנעהנא
 יר ןּבַאה ,ןליוו םענעגייא רעײז ןגעק ,ןרענמוא ץנַאנ רעּבָא

 ןוא הער עכעלקערש ַא ןיתּבש ןַאטעג ץרעה-ּבײל 'ר ןוא היעשי
 ,הלַּפמ ןייז טרעכיגרַאּפ

 דכ

 עפָארטסַאטַאק יד

 זַא ,טרעהעג יבצ:יתבש טָאה טסעג עשילױּפ ייווצ יד ןופ
 יא סָאװ ,ןהּכ הימחנ יר ,לּבוקמ רעפיורנ ַא ןַארַאּפ זיא ןליוּפ ןיא
 םיברוקמ ענייז ןוא יבצ:יתּבש ,דנַאל רעייז ןיא ןעזעננָא יו עדוי ימ
 ,ןיבצ:יתּבש ןענעקרענָא טעװ הימחנ ּבױא ןַא ,ןענַאטשרַאפ ןּבָאה
 רעּבירעד טָאה יתּכש .ננונעווַאּב רעד רַאּפ ןענואוועג ןלױּפ ץנַאג זיא
 .ןעמוק ףּכיּת לָאז הימחנ 'ר זַא ,םייהרעדניא ןנָאז םיחולש יד ןטיײהעג
 טקידנערַאפ רע טָאה זײט ןטלַא םוצ ווירּב םעד ךיוא ןוא ,םיא וצ
 רימ וצ ןלייא ךיז לָאז הימחנ 'ר איבנ רעד , :רעטרעוו יד טימ
 ,ײגנַאזעג ןוא דיירפ טימ

 ,ןטרַאװ ךיז ףיוא ןוָאלעג גנַאל טינ טָאה רענעטעּברַאפ רעד
 יא ,טמַאמשענ טָאה רע ןענַאװ ןופ ,ןעוועג זיא הימחנ יר רעד רעוז
 םש ַא טַאהעג רע טָאה הלּבק ןופ רענגעק יד ייּב ;טסואווַאּב .טינ
 ןיוש ויא 1666 רעּבמעטּפעס ּבײהנָא ,ןטיירדעצ ַא ןשטנעמ ַא רַאפ
 וצ ןעמוקעגסיוא טינ ןיא םיא ןוא ,סָאדיּבַא ןיא ןעוועג הימחנ
 יתּבש :חישמ םוצ ןזָאלרעד םיא טעװ ןעמ ןענַאװ זיּב ,ןטרַאװ
 - םעד ןעמונענפױא ףּכיּת ןוא טסענ ערעדנַא עלַא טקורעגּפָא טָאה
 .ןלױּפ ןופ איבג
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 טריפעג ןוא טכַאמרַאפ ןסעועג ײז ןענייז תעל=תעמ  יירד
 חישמ ןגעוו טדערעג יז ןּבַאה ,רעּביא טיג ןעמ יו טיול .,חוּכיװ ַא
 ויא םע ּבױא םירָאװ ;טינ רעדָא ןעוועג ןיוש זיא רע יצ ,ןפסוי ןּב
 ןעק ,ןּברק ַא ןלַאפ ףרַאד סָאװ ,ףסוי ןּב חישמ ןעמוקענ טינ ךָאנ
 =עי .רוד ןּב חישמ ןייז לָאז יבצ-יתּבש זַא ,ןייז טלָאמעג טינ ךָאד
 עלַא טדנעװעגנַא טָאה ,איבנ רעד ןוא חישמ רעד ,יײז ןיֿפ רערעד
 ןיא הימחנ זַא ,ןעוועג ןיא ףופ רעד ןוא ,ןטפערק עקיטסײג ענייז
 ,ןעמוק טשרע ךַאנ ףרַאד ףסוי ןּב חישמ ;גניניימ ןייז ייּב ןּבילּבעג
 הימחנ .רענניל ַא ןוא רעדיײרנײא ןַא יבצ=יתּבש זיא אליממ ןוא
 ,רעטרעװו עפרַאש עכלעזַא טימ טגָאזעגסױרַא טינ רשפא סָאד טָאה
 יו זַא ,ןענַאטשרַאפ ןּבַאה עטנעַאנ ענייז ייס ,ןײלַא יתּבש ייס רעּבַא
 יז ףיוא ןליײצרעד רע טעװ ,סָאריּבַא ןופ סױרַא טעוו הימחנ רַאנ
 יו רעננעק ןכעלרעפעג רעמ ַא ןוא ;טײטש טרָאק רעד ןיא סָאװ

 זַא ,ךַאנ םרפּב ,ןלעטשוצרַאפ ךיז ןעוועג רעווש רָאג זיא הימחנ
 ,טמירעג ןוא טּבױלרַאפ קרַאטש ױװַא רעירפ םיא טָאה ןײלַא יתּבש

 ןהימחנ ןעמַארּפַא :געווסױא ןייא ןּבילּבעג רעּבירעד זיא םע
 =ַאנַאּפ רעייז ןיא םעקיניבצ-יתּבש יד ךיז ןטלַאװ םיוועג .נעװ ןופ
 ךיז טָאה ;ןעלטימ עטסגרע יד רַאפ םלעטשענּפַא טינ םויט
 ןייק ןפָאלטנַא ןוא םָאלש םחישמ םענופ ןסירעגסױרַא הימחנ רעּבַא
 ,ןגעוו המקנ ןופ יצ ,ןַאטלוס רעד ןסעזעג זיא סע ואוו ,לָאּפַאנַאירדַא
 =נוא ןַא רַאפ טַאהעג ארומ טרַאד ךיוא טָאה רע לײװ ,רַאפרעד יצ
 =רַאפ ַא ףיוא ןסָאלשַאּב ךיז טָאה הימחנ רָאנ ,רעדרעמ ןטקישעגרעט
 רערָא) ןּבױלג ןשינַאדעמכַאמ םעד ןעמונעגנַא טָאה רע :טירט ןטלּפיײװצ
 ,("ןַאּברוט םעד ןָאטעגנָא טָאה רע :ןפורעג סָאד ןּבָאה ןדיי יו

 יױנענ טלייצרעדסיוא םיא ןוא םַאקַאמיַאק םוצ ןנַאלשרעד ךיז טָאה
 םָאו טסעג רעטנזױט יד ןגעוו ,רענעלּפ ענייז ןגעוו ,יבצ-יתּבש ןגעוו
 יד סָאװ ,טרעדנואוורַאפ ןעוועג זיא םַאקַאמיַאק רעד .םיא וצ ןעמוק
 =ַאּב ןייק ןעמעלַא םער ןגעו ןּבַאה םַאדיּבַא ןופ עטמַאַאּב-םגנורינער
 אמּתסמ זַא ,שינערעהוצנַא ןּבעגעג הימחנ טָאה ,טקישעגוצ טינ ןטכיר
 ,לדנייּב ַא טקעלעגּפָא ךַאז רעצנַאנ רעד ייּב עטמַאַאּב עקיטרַאד יד ןּבַאה

 ַאוַא ןיא ןסילשַאּב טלָאװעג טינ ןײלַא טָאה םַאקַאמיַאק רעד

 םעד דעמכַאמ ןַאטלוס ןרַאפ ןהימחנ טלעטשענרָאּפ ןוא ןינע ןקיטכיוז
 (10) ךיירנייוו .ם
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 ארומ ךיוא רעטציא ךָאנ ןּבָאה ןַאטלוס ןופ רעּבעג-הצע יד ,ןטרעפ
 ןקרעט וליפַא רָאנ ,ןדיי רַאנ םינ ;ןעלטימ עפרַאש וצ רַאפ טַאהעג

 =נוגלָאּפרַאפ עקרַאטש וצ ןוא ,תוחישמ םיתּכש ןיא טּבײלגעג ןּבָאה |
 רענייא .המוהמ ערענָאיצולָאװער ַא ןּפורסיױרַא טנעקעג ןטלָאװ ןעג
 לַאו ןעמ ,טגײלעגרָאפ טָאה ,ינַאװ יטפומ רעד ,עכעלטסיינ יד ןופ
 הצע י ד ןוא ,ןּביױלנ ןשינַאדעמכַאמ םוצ ןיתּבש ןעיצרעּבירַא ןווּורּפ
 טעװ םָאד זַא ,ןעועגנייא ןּבָאה עלַא ליוו ,ןרָאװעג ןלעפעג זיא
 ןָא גנוגעווַאּב רעצנַאג רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ טייקכעלגימ ַא ןּבעג
 ,למוט םיורג

 =יּבַא ןיק חילש ערטסקע ןַא ןרָאװענ טקישעגקעװַא זיא םע
 ּפָארַא ויא'ס ,לָאּפָאנַאירדא ןייק ןיתּבש ןעגנערּב לָאז סָאװ ,סָאד
 םָאו ןדיי יד ;טכירעג ךיז ןּבָאה אפונ ןקרעט יד רעדייא ,רעטַאלנ
 =יצרעדַאּפ יד ןיא ןוא םָאלש סיתּבש רַאפ טײרדעגמורַא ךיז ןּבָאה
 =רעדיוו םוש ןָא טָאה ןײלַא יתּבש ןוא ,ןּבירטוצ ןעמ טָאה ןרעמ
 םניימעג רָאנ רע טָאה רשפא .ןרָאפוצטימ טמיטשעגנייא דנַאמש

 ,םיסינ ףױא ןוָאלרַאפ לָאמעלַא יװ ױזַא ךיז טָאה רע זַא ,ןײז
 ,ןָאדיװנ ,רָאטקַאד-ּבײל ַא ןעוועג זיא ןַאמלוס ןופ ףיוה םייּב

 ןעמ ןעוו ,ןיתּבש טריפענּפָא ןעמ טָאה םיא וצ .דיי רענעזעוועג ַא
 =עגסיוא םיא טָאה ןָאריװג .לָאּפָאנַאירדַא ןייק טכַארּבעג םיא טָאה
 ןעמ ;םיא ףױא טרַאװ סע ףַארטש עכעלקערש ַא רַאפ סָאװ ,טלַאמ
 טימ ןוא ,ןקור ןפױא טנעה יד ןדניּב ,טעקַאנ ןוטסױא םיא טעוו
 זיּב ,ןסַאנ יד ךרוד ןּביירט םיא ןעמ טעװ ןצַאקרוטש עקידנענערּב
 :םעד וצ ָאד ויא הצע ןײא רַאנ .תוחוּכ ןָא ןלַאּפ טעװ רע ןענַאװ
 =נײא םעװ טלָאמעי ;ןּבױלג ןשינַאדעמכַאמ םעד ןעמעננָא לָאז רע
 : ,םעּכ םנַאטלוס םעד ןרעוװ טליטשעג

 ןיא ןעמוקעגרַאפ טלַאמעי ןיא סע סָאװ ,ןגָאז ןעק רעװ
 יצ !העד רעד טימ ןגָאלשעג גנַאל ךיז רע טָאה יצ ?המשנ םיתּבש
 רעד רעדיײא ,רעקרַאמש םיא ןיא ןעוועג םיוט ןרַאּפ ארומ יד זיא
 =עגנָא רע טָאה רשפא רעדָא ?תוחילש רעכעלטעג ןייז ןיא ןּבױלג
 םינ ךױא ויא ,רָאפ םיא טנײל ןעמ סָאװ ,הריפּכ יד זַא ,ןעמונ
 רַאפ טײרנעגנָא טָאה טָאנ םָאװ תונויסנ יד ןופ רענייא יוװ רעמ
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 ןטקַאפ ןופ דנורנ ןפיוא ןנַארּפ יד ףיוא רעפטנע ןַא ?ןחישמ
 סעוו העש רעקידנדײשטנַא רענעי ןופ דוס רעד ;ךעלנימ טינ ויא
 -עשמ זױלּב ךיז ןעק ןעמ :קיּבײא ףיוא .ןליוהרַאפ ןּביילּב ןיוש
 ,ןיהַא רעדָא רעהַא ןייז

 ,הצע סנַאדיװג ןעמונעגנָא םָאה יבציתּבש
 םָאד .ןַאטלוס ןרַאּפ טכַארּבעג םיא ןעמ טָאה ןנרָאמ ףיוא

 ,1606 (לולא ןיא נעט 13) רעּבמעטּפעס ןט14 םעד ןעוועג זיא
 רע .קַױר ןעווענ טינ ךיוא ץרַאה םרעשרעה םעד זיא םיוועג

 ןוא ןטקיּב ןָא טָאה רעלקעמ ןשידי ַא ןופ ןוז ַא זַא ,ןעועג םָאה
 רעצרעה יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ ,עטמַאַאּב ןוא רענלעז ןָא ,ןטַאמרַאה
 טעװ רעגנעהנָא עניײז ןופ רענייא רעדעי ןוא ,קלָאפ ןצנַאג ַא ןופ
 נָא סָאד קידננערּפרעּביא טינ ,חישמ ןרַאפ ןּבעל ןייז ןּבעגקעװַא
 ןופ ןטלַאה ןקרעט ךס ַא ךױא וַא ,ןעועג טָאה רע .םרָאװ ערעד
 םע ןַא ,טבײלג רענעמלוםומ רעדעי .,תוחילש רעכעלטעג סיִתּבש
 ןוא עיוט יד ןכַאמ קידעּבעל טעװ טָאג ןעװ ,גָאמ ַא ןעמוק םעװ
 ןַאטלוס ןרַאפ רעּבירעד זיא םע ;עקיּבײלגמוא יד ןטּפשמ ךיז ןצעו
 תירחא , רעד ןעמוקעגנָא זיא םע זַא ,ןסָאלשעגסױא ןעוועג טינ אפוג
 ,טלעוו רעשידרע רעד ןופ געט עטצעל יד ,"םימיה

 ןַאמלוט רעד ואוו ,לַאז םעד ןיא ןײרַא זיא יבצ:יתּבש ןעוו
 טרעטיצעגפױא עקיײּברעד עלַא ןענייז ,טרַאװעג םיא ףױא טָפה
 :ענ טלַאטשעג סחישמ םעד ךָאנ זיא קילגמוא ןיא וליּפַא ;ןרָאװעג
 טרעלקעג טינ ןיוש טָאה יבצ-יתּבש רעּבַא ,ךעלקירדנייא גונעג ןעוו
 עשידיי ןייז דרע רעד וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה רע .תונשקע ןגעוו
 םיא טָאה רע ןוא .,ןַאּברוט ַא טננַאלרעד םיא טָאה רענידַאּב ַא ,,פוה
 ךיז ףױא ןגױצעגפױדַא רע טָאה ךָאנרעד ןּפָאק ןפױא ןוטענפ
 רע ןכלעו ,ןצרַאװש םעד טָאטשנָא ,שוּבלמ ןשיקרעט םענירג ַא
 :ןַאטלוס םוצ ןעירשעגסיױא רע טָאה ײּברעד .וןגָארמענ טָאה
 ןיימ זיא קלָאפ ןייד ,ןּבעל ןיימ . ןופ נָאמ רעשרע רעד זיא טנייהא
 ןייד ,הרוּת ןיימ ויא הרוּת ןייד ,טָאג ןיײמ זיא טָאג ןיד ,קלָאּפ
 "}הנומא ןיימ זיא הנומא

 ענייז ןָאטנסיױא טַאה הע ןעו זַא ,ןּבעגעגרעּביא ןּכָאה רענגעק סיתכש 1
 ,םקעּבעג םנופ עכעלמע יז ןיא ןענופעג ןעמ סָאה ,ןרעדולּפ עשידיי עטײרּב
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 =לוס רעד .רענַאדמעכַאמ ַא ןרָאװעג יבצ-יתּבש זיא ױזַא טָא
 םיא א גידנעפע דעמכַאמ ןעמִצנ ַא ןּבעגעג םיא טָאה ןַאט
 ןעועג ויא סָאד ,ץַאלַאּפ ןייז ןיא "רעטיה-ריט,, ַא רַאּפ טמיטשַאּב
 ,טלַאהעג םעניילק ןײק טינ ןגָארטעג טָאה ןוא דובּכ רעסױרנ ַא
 =רַאפ טינ ןיוש טעװ יתּבש זַא ,ןרָאװעג טנרַאװַאּב טימרעד זיא בנַא
 ,ץַאלַאּפ ןכעלגיניק םעד ןוָאל

 יב םנַאמ םעד ןַאטענכַאנ טָאה ,ּבײװ םחישמ םעד ,הרש
 =ַאּב טָאה יז .ןּבױלג ןשינַאדעמכַאמ םעד ןעמונעגנַא ךיוא ןוא ליּפש
 ריא טָאה ןינַאטלופ יד א ,ןידַאק ַאמּוַאפ ןעמָאנ םעד ןעמוק
 ןיתּבש טיינעג טָאה ןעמ זַא ,העידי ַא ןַארַאפ ,תונּתמ עכייר ןּבעגעג
 ידּכ ,םניֿפַאלקש סנַאטלוס םעד ןשיװצ ןופ יורפ ַא ךָאנ ןעמענ וצ

 ,יירעּבייװליפ ןופ הווצמ עשינַארעמכַאמ יד ןייז וצ םייקמ
 =ירּב ענייז וצ ןּבירשעג יתּבש טָאה םורַא געט עכעלטע ןיא

 ;ענרימס ןייק רעד
 טכַאמעג ךימ טָאה ,ןעמָאנ ןײז זיא טּבױלעג ,טָאג ...

 אטא ישַאּב יניּפַאק דעמכַאמ רעדורּב רעייא רימ ןופ ,קרעט ַא רַאפ

 =ענ טאה רע ;ןעשעג ןיא 'ם ןוא ,טגָאועג טָאה (טָאג) רע 2 קאר

 גָאט ןטניינ םעד ןיא ,לולא ןיא נעט 24 ,ןרָאװעג זיא'ס ןוא ןסייה
 ,"ןליוו ןייז טיול ןרָאװעג טײנַאּב ןיּב ךיא טניז

  =עג ךיוא ןענייז םיריסה עטסקיטכיו םיתּבש ןופ עכעלטע
 .רענַאדעמכַאמ ןרַאװ

 הכ

 ןײנקעװַא םיתּבש ךָאנ
 ןריי יד ןּפַארטשַאּב וצ העדּב טַאהעג ךָאנ טָאה ןַאטלוס רעד

 לעּפַאּב ַא טקישעג ןוא חישמ ןשלַאפ םוצ טייקנדנוּבעגוצ רעײז רַאפ
 =יוקסיוא גָאט ןטמיטשַאּב ַא ןיא לָאז רע זַא ,ענרימס ןיא ַאשַאּפ םוצ
 ןיא המקנ עלעיצעּפס ַא ןייז טפרַאדענ טָאה טָאד ;ןדי עלַא ןענעל

 .ןרַאװעג םיורג ןוא ןרָאװעג ןריוּבענ ןיא יתּבש ואו ,טָאטש רעד

 ,הררש ,רַאה שמיימ רעד זיא ידנעפע }1
 ,רעמיה.רימ ; טסייה םָאד 2
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 =רַאפ יד הרוג רעד ןנעװ טנָאועגנָא טייהרעליטש טָאה ַאשַאּפ רעד
 טקישעגקעװַא ןּבָאה יז ןוא ,הליהק רעשידי רעד ןופ רעייטש
 ,טלעופעג ןּבַאה םיחולש יד .,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןייק עיצַאטוּפעד ַא
 .לוס םעד טָאה ןעמ ;ןרעװ ןפורענּפָא לָאז ףָארטש ערעווש יד זַא
 ךיז טָאה ,עטריפרַאפ יד ןעוועג רָאנ ןענייז ןדיי זַא ,ןּביילנ טכַאמענ ןַאט
 =םופ יד ןטייט ןזָאל זומ רע זַא ,טרַאּפשעגנײא ןַאטלוס רעד רעּבָא
 ןופ ףלעווצ ,לָאּפָאנטנַאטסנָאק ןופ ייווצ --- םינּבר עטסערג קיצ
 ---תוליהק עשיקרעט ערעדנַא יד ןופ .קיצנַאװצ ןוא ייווצ ןוא ענרימס
 רַאנ .םלוע םעד סנטײצַאּב טנרָאװעג טינ ןּבָאה יז סָאװ ,רַאּפרעד
 יד טָאה ןעמ ןוא ,רעטומ סנַאטלוס םעד טשימעננײרַא ךיז טָאה'ס
 =ונעג טינ ןעמ טָאה םנק=טלעג ןייק וליּפַא .ןעירשע:ּפַא ךיוא הרזנ

 םעװעטַארעג ןעניײז יז זַא ,ןגָאז רדסּכ ךָאנרעד ןגעלפ ןדײ ,ןעמ
 ,םימשה ןמ םנ ַא ךרוד ןרָאװעג !

 ןיא ,קילנמוא םוצ טכַארּבעג טָאה סָאװ רעד ,ןהֹּכ הימחנ
 ןיב ךָאנ םייו ןעמ ןוא ,יײקרעט ןופ ןרָאװעג םלענ ןכיגניא רַאנ
 וַא ,טסעומשימ ,ןעמוקענניהַא זיא רע ואוו ,רַאלק ףיוא טינ טנייה
 קידנסיוו טינ ךיז טכַאמעג טרָאד ןוא ןליוּפ ןייק ןפַאלטנַא זיא רע
 ּברַאטשעג ןוא טּבעלעג טרָאד ןּבַאה לָאז רע :השעמ רעצנַאג רעד ןופ

 ןײלַא ךיז טָאה רע וַא ,ןעניימ ערעדנַא ,דיי רעמורפ ַא יװ ץעגרע
 ףיוא ךיז רע טָאה סלַאּפנדעי .ףסוי ןּכ חישמ רַאפ ןּבענעגסױא
 ןוא לַאפכרוד םיבצ-יתּבש ןיא עלַאר ןייז טימ טמירַאּב םינ רַאה ַא

 ןופ ןײגקעװַא םיתּבש ןנעו תועידי ןיק טײרּפשרַאפ םינ ללכּב
 ,טיײקשידיי

 ריואועגנ רעגנעהנָא םלוע רעטײרּב רעד זיא ךיג ױזַא םינ
 .ומשענ ןעמ טָאה אפונ םָאדיּבַא ןיא .ןעשעג ויא ָאד סָאװ ןרָאװעג
 טציא וַא ,ןיתּבש ךָאנ ןעמוקעג זיא חילש סנַאטלוס רעד תעשּב ,טסע

 לַאּפָאיטנַאטסנַאק ןײק טײג חישמ רעד :האובנ יד םיוקמ טרעוו
 ןעמ טָאה גָאט וצ גָאט ןופ ,ןױרק יד ןַאטלוס םייּב ןעמענּפַארַא

 ןיא ,טאאטשטּפיוה רעד ןופ תורושּב עםטוג ףיוא טרַאװעג קידרעּביּפ ר

 ןיוש ויא יבציתּבש זַא ,טסואועג טינ ןעמ טָאה רעטרע .ערעדנַא

 םוצ ןײגרעּבירַא םחישמ םעד ךָאנ ןכָאװ ייווצ ,"זוע לדגמ,, ןיא טינ

 ןיא הבישי רעטסערנ רעד ןופ םירוחּב-הבישי יד ןּבַאה םַאלסיא
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 =עגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ווירּב ַא ןיתּבש וצ טקישעג םַאדרעטסמַא

 ןתמא םעד ,גיניק ןוא רַאה רעזנוא וצ , :רעטרעו יד טימ ןּבױה
 ןּבעגעג ןעמָאנ א טַאהעג ןעמ טָאה אפונ הבישי רעד ,בגַא ,"חישמ

 יד .(חישמ םענופ תועושי יד) "אחישמ תועושי , ,ןהישמ דובּכל

 ןטימ ,םַאדרעטסמַא ןיא הליהק רעשיזעגוטרָאּפ רעד ןופ רעײטשרַאפ

 חישמ םוצ ןקיש וצ ןסָאלשַאּב ןּבָאה ,ץיּפש רעד ןיא ַאיּפַאסומ בר

 ּבײהנָא רעד ,טקישעגקעװַא עקַאט םיא ןּבַאה ןוא ווירּב ןלעיצעּפס ַא
 ןופ חישמ םוצ ,ןגיניק יד ןופ גיניק םוצ , :ױוַא טנעיילעג ךיז טָאה

 וצ ונוא ןּבעג ןטעּב רימ ,רעזײלסױא ןוא ךלמ םוצ ,בקעי ןופ טָאג
 רעווא ןופ זה םוצ ןוט זָאל ַא ףּכית ךיז רימ ןלָאז יצ ,ןסיװ
 ,"ןסײה ונוא טסעוו וד ןענַאװ ויּב ןטרַאװ ןלָאז רימ רעדָא 1 טָאג

 טינרָאנ הריפּכ רעד ךָאנ טַאנַאמ ַא ןעמ טָאה גרוּבמַאה ןיא

 לָאמ ףניפ יו רעקינײװ טינ ןעמ טָאה רופּכ=םוי ןוא ,טסואוועג
 =עלעד ַא ןעמוקעג ךָאנ זיא עילַאטיא ןופ ,טכַאמעג ךרּבשימ ןיתּבש

 םישדח ייווצ טסיײה סָאד ,טַאנַאמ ןוושח ןיא סָאדיּבַא ןייק עיצַאג

 ,םַאלסיא םוצ ןײגרעּבירַא םיתּבש ךָאנ

 וכ

 םיצוריּת יד

 רעּבָא זיא טייקשידיי ןופ ןטערטּפָא םיתּבש ןגעוו העידי יד ןעוו
 =ענסיוא רעגנעהנַא ענייז ןשיװצ טָאה ,ןרָאװעג טײרּפשרַאפ טראפ
 רעד ןיא ןשלעפ לָאז ןילַא חישמ רעד ,שטייטס .גנושימעצ ַא ןכַאדּב
 יד ,גונעווַאב-יבצ:יתּבש רעד ןופ רעננעק יד !טָאנ ןייז ןופ הנומא
 =פיוא ּפָאק םעד טנעוורעד טינ ךיז ײז ןּבָאה רעירפ סָאװ ,"םירפוּכ,

 תוליהק עכעלטע ןיא ,ןרָאװעגנ קרַאטש רעטציא ןענייז ,ןּבײהוצ
 ;רעגנעהנָא םיתּבש רַאפ ןעמעננָא טוומעג רַאג ךיז םינּבר יד ןּבָאה
 ןרירנָא טעו םע רעװ ,ןרעדעי םרח טימ טעשַארטסעג ןּבַאה יז
 ,םישעמ רעדָא רעטרעוו טימ קיניבצ:יתּבש םענעזעוועג ַא

 .םילשורי ןייק 1
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 ןטשרע םענופ קורדנייא רעד רעּכירַא זיא סע רָאנ יו רעּבַא
 ײז ןּבָאד ,ןינ ,ךיז וצ ןעמוקעג רעגנעהנָא יד ןענייז ,ּפַאלקרענוד
 ןעוועג ןייז לָאז גנידצלַא זַא ,ןייז טלָאמעג טינ ןעק םע ,טגָאועג ךיז
 זַא ,טגָאועג תודע ךָאד ןּבָאה םינמיס עלַא .שינעדנעלּברַאּפ ַא טוטּפ
 יװַא ןיװַאב ךָאד טָאה יבציתּבש ןוא ,ןעמוק עקַאמ זומ חישמ
 נָא ןַײז ןיא רשפא !חישמ רעתמא רעד זיא רע זַא ,םיתפומ ליפ
 ןשטנעמ ?ןויסנ רעײנ ַא טינרעמ ךיוא הנומא עשיקרעט יד ןעמענ
 =ענּפָא יז םָאה לַאעדיא רעײז זַא ,ןיז וצ הדומ טנייפ ןּבָאה
 ײז ןלעוו ,תועט רעײז ןענעקרענַא ןלעװ יײז רעדייא טרַאנ
 ןועג טרָאפ ןענייז ײז וַא ,םיצוריּת רעטרעדנוה ןכוזסיוא רעירפ
 ו ,טכערעג

 יבצ:יתּבש סָאװ ,סָאד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא לַאּפ םעד ןיא
 ,םיאיבנ ןוא ןשטנעמ עטשנעַאנ לָאצ עסיורנ ַא ךיז םורַא טַאהעג טָאה
 =עקײלרַאפ םתס ,רעפטנע ןַא טנָאמעג יז ייּב טָאה םלוע רעד ןוא
 ןטלָאװ ייז לייוו ,טנעקעג טינ יז ןּבָאה דיר עקידרעירפ ערעײז ןעג
 ךיוא רָאנ ,חישמ רעײז רָאנ םינ רענניל רַאּפ טלּפמעטשענ טימרעד
 =)ײרַא ןיא סע ןעמעוו יו סרעפטנערַאּפ טכוזעג יז ןּבַאה ,ןײלַא ךיז

 .ןעניז ןיא ןלַאפעג

 :טגָאועג טָאה יניכי םהרבא

 .ּפַא לָאז רע ,ךַאז ַאזַא ןוט לָאז חישמ רעד זַא םולשו סה;
 ךַאד ןסיײװ רימ !הנומא םקרעט םוצ הנומא רעזנוא ןופ ןטערש
 תומשנ רעטנוױט ליפ םונהיג ןופ טזיײלענסױא םָאה רע זַא ,ליואוו
 ןיא ןעװעג רע זיא םעדכַאנ ,ןײרַא ןדע:ןג ןיא טכַארּבעג ײז ןוא
 =ענּפָארַא טָאה רע רָאנ ;רעשרעה ַא ןרָאװעג טרָאד זיא ןוא למיה
 ךאלמ רעד טָא ,רע יו ױזַא ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ךאלמ ַא טקיש
 ןיא רעדנואוו עסיורג ןָאטעג טָאה ןיבצ=יתּבש ןופ טלַאטשענ ןיא
 =וצ קעװַא ךאלמ רעד זיא ךָאנרעד ."זוע-לדנמ , גנומסעפ רעד
 סָאװ ,ּבייוו ןייז םימ דש ַא טקישענּפַארַא טָאה ןוא למיה ןיא קיד
 ןיײז םימ רש רעד טָא .ןהרש טימ יבצ:יתּבש יװ ןעזעגסיוא ןּכָאה

 למיה ןיא דנוצַא ויא רעּבָא יבצ:יתּבש ,ןקרעט ןרָאװענ ןענייז בייוו !

 ןוילסיוא זנוא לָאז רע ,ןוײװַאּב זנוא וצ דלַאּב ךיו טעװ ןוא
 ,"תולג םענוֿפ



 ןיא טינ ךיז טניפענ יתּבש וַא ,טכיררַאפ ןּבַאה ערעדנַא
 ןוא ,ןויטּבמס ךיײט ןרעטניה םיטבש ןעצ יד יד ײּב רָאנ ,למיה
 =נַא רעדיו .טכַארּפ ןוא טכַאמ טימ ןרעקמוא ךיז רע טעוו דלַאּב
 עשיקרעט ןָאטעננָא רָאנ טָאה יתּבש ןַא ,טנײמעג ןּבַאה ערעד
 ;גנַאלק רעשלַאפ רעצנַאנ רעד ךיז טמענ ןענַאד ןופ ןוא ,םישוּבלמ
 ,ןּביולג ןשינַאדעמכַאמ םעד ןעמונעגנָא ָאי ןיוש טָאה רע ּביוא רעּבַא
 ײּב ןסײרסױרַא ןוא ןַאטלוס םייּב בושח ןרעװ וצ ידּכ סָאד זיא
 ,,,טפַאשרעה יד םיא

 ןרעלקרעד וצ ןזײװַאּב ןײק טלעפענ טינ ךױא ןּבַאה םע
 רעבלעוו ,יתזעה ותנ ,הלּבק טױל טייקשידיי ןופ ןײגקעװַא םיתּבש
 ןיא ןעוועג סָאדיּבַא ןיא ןסעוענ זיא יתּבש סָאװ םייצ עצנַאג יד זיא
 רעטציא יא ,ןדיי ןופ דובּכ סיורג טַאהעג ןטרָאד ןוא לארשי:ץרא
 =ענרעדנַאנּפ רע טָאה םנגעוורעטנוא ןופ ןוא ,ענרימס ןייק קעוַא
 =רַאפ טינ ןלָאז ײז ,תוליהק עשידיי ענעדיישרַאּפ וצ ווירב טקיש
 ןריפפיוא םחישמ םעד ןיא לייוו ,ןּבױלנ םעד ןוא טומ םעד ןריל
 טינ רע טָאה ןעװ ןוא סָאװ .,תונווּכ ןוא תודוס עפיט ןקעטש ךיז
 ,"רפוס רעסיורג רעד, ןרעה טוָאלעג ךיז טָאה רַאפרעד ;טנַאזעג

 :דײר עכלעזַא טימ ,ַאמירּפ לאומש

 םָאד דָארג .ןעשעג טזומעג טָאה סע יװ ױזַא ןעשעג זיא ץלַא
 רעד ויא יתּבש זַא ,טזיײװַאּב הנומא רעשיקרעט רעד וצ ןײגרעּבירַא
 השמ תעשּב ,וניבר השמ טימ יװ ענעגייא סָאד זיא'ס ,חישמ רעתמא
 רַאפ טלעטשרַאפ ךױוא ךיז רע טָאה ,ףיוה םהערפ ייּב ןעוועג זיא
 ןגעוו םינּפל ,ןקרעט יד ןשיװצ יבצ:יתּבש טציא טציז ױזַא ;ירצמ א
 ןעמוק םעוו הלואנ יד .םורפ ןוא ןייר ןתמא רעד ןיא רָאנ ,קידניז
 =עגסיוא ןייז ןלעװ סטוג ןופ (תוצוצינ) ןעקנופ עלַא ןעוו ,טלַאמעד

 =ַאפ ןענייז םטוג ןופ ןעקנופ ענױוַא רעּבַא ,ןעמונעגפיונוצ ןוא טזיײל
 טעװ ןקרעט יד ןשיװצ קידנציז ןוא ;ןדיײ=טינ יד ןשיווצ וליּפַא ןַאר
 ערעייז ןיא ןטלַאהַאּב זיא סָאװ סטוג סָאד ןעמענפיונוצ יבצ:יתּבש
 טייקשידיי ןופ עלייוו ַא ףיוא ןײגקעװַא ןייז טימ סע טסיײה ,תומשנ
 ,גנוזיילסיױא עקיטלינדנע יד יבצ-יתּבש טרעטנענרעד

 ענרימס ןיא .גנורעלקרעד יד ןעמונעגנַא ךיוא טָאה יתועה ןתנ
 =עג טָאה רע ;יײקרעט ןייק קעװַא ןוא גנַאל טינ ןּבילּבעג רע ןיא
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 ןטימ ךיז ןעז וצ ןוא לָאּפָאנַאירדַא ןייק ךיז ןוָאל וצ העדּב טַאה
 =ענ רע טָאה עקימורַא יד ןֹופ תוקפס ןוא תונעמ עלַא ףיוא .חישמ

 =שאר זיּב ,טקידנעעג טינ רָאי סָאד ויא ךָאנ ;רעּפטנע ןייא טַאה -
 רע טָאה רעירֿפ ,ןעגנונעּפַאה עלַא ןרעװ םיוקמ ךָאנ ןענעק הנשה
 ,(1667) תועובש םיא ןעשעג טעװ םנ רעסױרג רעד זַא ,טגָאזעגוצ

 ,עלײו ַא ףיוא טגײלעגּפָא רעטייוו רע טָאה ךָאנרעד

 א

 רעטייוו טיינ גנונעװַאּב יד

 ,טעו ריא :רעגניפ יד טימ טלטַײטענ ןּבַָאה רעלפייווצ יד
 ץלַא ךָאנ ויא חישמ ןוא ,יײּברַאפ טייג ןטייווצ ןכָאנ ןימרעטמ ןייא
 רעּבָא ?טרַאנעג ךייא טָאה יבצ-יתּבש זַא ,טינ ריא טעז יצ ;ָאשינ
 רעּביא טרעק הנומא .ןרעה טלָאװעג טינ סָאד ןּבַאה עקיּביײלנ יד
 =עלַא ןױש טעוו רעד ,טּבײלג םע רע ןוא ,טלעוװ יד טגָאז ,גרעּב
 עכעלשטנעמ ַא ןםרעפטנע ןעצ הנעמ רעדעי ףױא ןעניפעג לָאמ
 ךיוא ןּכָאה תומרח ,ןעגנוגלַאפרַאפ ,ןצַאש טינ רַאג ןעמ ןעק המשנ

 טיג טפרורעג טרעװ סָאװ גנונעװַאּב ַא ,טרעקרַאפ ,טקריװעג טינ

 ךָאנ ןרעטסײנַאּב רעריטרַאמ יד ןוא ,רעריטרַאמ ךיז ןופ סױרַא

 ,רעגנעהנַא ערעדנַא יד רעמ
 =עג רע טָאה ָאד ןוא ,עילַאטיא ןייק קעװַא זיא יתועה ןתנ

 =עג ךיז טָאה ץרַאה ןייז זַא ,דנַאטשוצ ַאוַא ןיא גנונעװַאּב יד ןענופ
 ,המחלמ ַא ןעגנַא:ענ טלַאמעד זיא יײקרעט ןוא עיצענעוו ןשיווצ ,טיײרפ

 ףיוא .ןפיש עכעלטסירק םוש ןייק ןוָאלענכרוד טינ ןקרעט יד ןּבָאה

 ןיק ןעמוקעגנָא טינ טייצ עגנַאל ַא עילַאטיא ןייק ןענייז ןפוא .ַאוַא
 רעּבירעד ןּבָאה רעגנעהנַא םיבצ-יתּבש ןוא ,חישמ םעד ןנעוו תועידי

 ןופ .טלָאװעג ןּבָאה ייז סָאװ ץלַא רַאה רעייז ןנעוו ןלייצרעד טנעקעג

 ןוא ,וירּב עטוג יז ןּבירשעג ףסוי-לאפר ריבג רעד טָאה םירצמ -

 םיבצ=יתּבש ןגעוו ןעגנַאלק עקידרעווקרעמ טײרּפשרַאפ ךיז ןּבַאה סע

 עקידרעירפ יד ץוחַא ,ןַאטלופ םייּב טייקנעעזעגנָא ןוא טייקסיורג
 עילַאטיא ןייק ןוָאלעגּפָארַא טציא ךָאנ ךיז ןּבָאה םעקיניבצ:יתּבש
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 =ענּפָא ךיז ןּבַאה ַאד ,רעדנעל ערערנַא ןופ ענייז רעגנעהנָא ליפ
 ,ןוענוטרַאּפ רעמַאדרעטסמַא יד ןופ רעריפ ייווצ רענייטש ַא טלעטש
 חישמ םוצ ןרָאפענ ןעניײז סָאװ ,ַארײרעּפ םהרבא ןוא רהנ קחצי
 =ניא ןטלַאהרַאפ טוומעג המחלמ רעד ּבילוצ ךיז ןּכָאה ייז ןוא
 ,לאפר:יתּבש דינמ רעד ןעמוקעגּפַארַא זיא דנַאלנכירג ןופ :;געוו ןטימ
 ןעמוקעג ויא ךעלד:ע ;םיאיבנ עטסקיטכיוו סיבצ:-יתּבש ןופ רענייא
 =נואווצענ ןּבַאה עיצענעוו ןופ םינּבר יד ,ןײלַא יתועה ןתנ ןרָאּפ וצ
 ןנעוו תואיבנ ענייז עלַא זַא ,ריּפַאּפ ַא ןּביירשוצרעטנוא ןענתנ ןענ
 רעּבָא ןטקורדענּפָא םָאד טָאה ןעמ ןוא ,לדניווש ןענייז חישמ םעד
 ןזײװַאּב עשינַאל ןוא ןּבױלג .ןפלָאהעג טינ ךיוא טָאה סָאד וליּפַא
 ,ןכַאז ערעדנוזַאּב ייווצ ןענײז

 רעדָא) יבצ-יתּבש זיא --- 1008 גנילירפ -- טיײצ רעד ןיא

 רעדיו (ןפור רעטציא ןיוש םיא ףרַאד ןעמ יוװ ,ידנעפע=דעמכַאמ

 ןופ ןטערטּפָא ןייז ךָאנ ןטַאנָאמ עטשרע יד .רעקידוועריר ןרָאװעג
 =םַאמ יד יטפומ םייּב טנרעלעג :טיהעגּפָא ןעוועג רע זיא טייקשידיי
 ויא ןעוועג סָאװ זַא ,לעטשנָא ןַא טכַאמעג ןוא עיגילער עשינַארעמ
 ןגעקטנַא דשח רעד זיא זיײװכעלסיּב רעּבָא .קיּבײא ףיוא ןסעגרַאפ
 ףיוא ןפילשעג ןעוועג ויא סָאװ ,חומ ןייז ,רעכַאװש ןרָאװעג םיא
 גנירג טָאה ,ארמג רעד ןופ לוּפלּפ םעד ןוא הלּבק ןופ תודוס יד
 טינ ןעמ ןוא ,הנומא רעיינ רעד ןופ ננַאנ:ןעקנַאדעג םעד ןעמונַאּב
 דייר םיטפומ םעד ןשטיט ןעמענ טנעלפ יתּבש ןעװ זַא ,רעּביא
 ןטסערג ןטימ ןרעהוצ ןײלַא ןַאטלוס רעד וליּפַא טגעלפ ,הלּבק טיול
 וַא ,הרושּב יד טײרּפשרַאפ םידימלּת ענייז ןּבַאה 1068 חסּפ ,קשח
 טלַאמעד ,שדוקה-חור רעד טורעג סײנַארעּביא טָאה ןיתּבש ףיוא
 ,ןעניימ ערעדנַא) רפס רעלופשינמייהעג ַא ןרָאװעג ןּבירשעגנַא זיא
 טרעה,, :יװַא ןָא ךיז טּבײה סָאװ (רּבחמ רעד זיא ןײלַא יתּבש וַא
 טימ לופ ןענייז םָאװ ,תמא ןופ רענעמ ,רענעמ עקילײה ריא ,םיוא
 5428 חסּפ ןופ טכַאנ רעד ןיא זַא ,ןסיוו טייז !ןדיי ףיוא םימחר
 ןּפױא הניכש יד ןעור ןזָאל וצ טקיליװַאּב אוה=ךורּב טָאג טָאה (1668)
 =עג ןיא ,יבצ-:יתבש ,"חישמ סעד גיניק ןוא רַאה רעזנוא לאונ ןתמא
 =סיוא רעתמא רעד טּביילּב ןוא ןעוועג זיא ,רפס םעד ןיא ןענַאטש
 עצנַאנ ןײז ןזײװַאב ףּכיּת טנעקעג גנירנ ץנַאג טלָאװ רע .רעוײל
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 זומעג יז ןטלָאװ רעּבירעד ןוא ,קידניז ןענייז ןדיי רעּבָא ;הרובנ
 ןוא ,ןײלַא רעסעּב רע טרייל ;ןעייוו-חישמ עמעלקערש ןייטשסיוא
 | ,לארשי:ללּכ רַאפ ּפַא רע טמוק טימרעד

 .ןַאטלופ ןרַאפ טדערעג יבצ:יתּבש טָאה דייר ערעדנַא רָאָנ
 יד וצ ןרעטנענרעד קירוצ ךיז ליװ רע זַא ,ןגָא רע טגעלּפ ָאד
 םיא ןעמ טָאה .םַאלסיא םוצ ןעיצוצרעּבירַא ןעמעלַא יז ידּכ .,ןדיי
 ןוָאלעג וליּפַא םיא טָאה ןעמ ןוא ,ןדיי טימ ןעז וצ ךיז טּבױלרע
 ,לָאּפָאנַאירדַא ןיא םישרדמיּתּב ןיא תושרד ןגָאז

 =לַאה ַא ןוא די רעּבלַאה ַא ןעועג יבצ:יתּבש ויא יװַא םָא
 .ענייו רעגנעהנַא ךס ַא םיא טימ ןעמַאװצ ןוא ,רענַאדעמכַאמ רעּב
 עג טקעמענּפָא יא סעיגילער ייווצ יד ןשיװצ ץענערג רעפרַאש רעד
 .עטקעס עשינַארעמבַאמ-שידיי עיינ 8 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םע ןוא ,ןרַאװ

: 
 חכ

 ָאזָאדרַאק םהרבַא
 ,טייצ רענעי ןיא ןעוועג ךָאנ זיא גנוגעװַאּב יד קיעפסנּבעל יו

 זיא ריא סָאװ ,ןופרעד סױרַא ןעמ טעז ,ןלַאפכרוד ליפ ױזַא ךָאנ
 :קָאר רער ,רָאטַאנַאּפָארּפ ןוא רעקידײרּפ רעקרַאטש ַא ןעמוקעגוצ
 .ַאזָאדרַאק םהרבא רָאט

 =יײז ןרעטלע ענייז .לַאגוטרַאּפ ןופ ָאזָאדרַאק טָאה טמַאטשעג
 ,דנַאל ןופ ןּבירטעגפױרַא ןדיי טָאה ןעמ תעשּב ,ןטסירק ןרָאװעג ןענ

 -קינייא-רוא ייווצ ןיא רָאנ ,ןעניואוו ןטרָאד ןּבילּבעג ןענייז ייז ןוא
 לעגימ ןוא ָאדנַאנרעּפ ,דיי עלעטניּפ םָאד טקעוװרעד ךיז טָאה ךעל
 =ני רעד ןוא ,רירדַאמ ןיא ןיצידעמ טרידוטש עדייּב ןּבָאה (לאכימ)
 ,עביל ןופ טסנוק יד טרידוטש קשח רעמ טימ ךָאנ טָאה רערעגנ
 =נַאװעגסיױא עדייּב יז ןּבָאה ,ןרָאװעג רעטלע ןעניײז יז ןעוו רָאנ
 ןריי רַאפ זיא לַאנוטרַאּפ ןוא עינַאּפש ןיא --- עילַאטיא ןייק טרעד

 .ןעוועג ריײגמ עיצענעוו ןיא ךיז ןּבָאה ןוא -- ןעוועג םינ םרָא ןײק
 =ַאדרַאק לענימ ןופ ןוא ,קחצי ןפור ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ָאדנַאנרעּפ
 -כעמ ַא ןרָאװעג סָאד ןיא רע טָא .לאכימ-םהרבא ןרָאװעג זיא ָאז
 ,גנונעווַאּב םיבצ:יתּבש ןופ לייז עקיט
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 ןיא ךָאנ טריסערעטניארַאפ קיטנעק ךיז רע טָאה הלּבק טימ
 =יתּבש יד ןופ ויירק םעד ןיא ןלַאּפעגנײרַא זיא רע ואוו ,ַאנרַאוװיל
 =ירּפַאןופצ ,םילַאּפירט ןייק קעװַא רע זיא ןטרַאד ןופ ,סעקיניבצ
 =ַאדעמכַאמ ןקיטרַאד םייּב רַאטקַאד-ּבײל ןעוועג זיא רע ואו ,עק
 ןוא ןחישמ ןנעװ ןעגנואעז טַאהענ רדסּכ ֿטָאה רע ,רעשרעה ןשינ
 וליּפַא זַא ,סיורג ױזַא ןעווענ זיא גנורעטסײנַאּב ןייז ןוא ,ןיבצ-יתּבש
 ןעז ןּבױהעגנַא ןוא טימרעד ןעמונעגנָא ךיז ןּבָאה תיּב-ינּב ענייז
 ןרָאװעג םיורנ זיא עלָאר סָאוָאדרַאק .רָאװ רעד ףיוא תומולח
 ןיא ןזיוועגפיוא טָאה רע :םוטנדײ ןופ ןײנקעװַא םיתּבש ךָאנ אקווד
 רע לייוו ,טכערעג ןעוועג זיא יתּבש זַא ,תושרד ןוא ןטפירש ענײז
 דניז יד רַאפ עדמערפ יד ןשיװצ ןעמוקוצּפַא ךיז ףיוא ןעמונענ טָאה
 ,רענדער רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא ַאזָאדרַאק .קלָאפ ןצנַאנ ןופ
 ערעדנַא עלַא ןגעקטנַא הלעמ ַא ךָאנ טַאהעג רע טָאה םעד ץוח ןוא
 רעּבירעד .גנודליּב עשיעּפַארײא ןַא טַאהעג טָאה רע :"םיאיבנ,
 רעירפ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזַא ףיוא ךיוא טקריוועג רע טָאה
 =נעהנַא עיינ ךס ַא חישמ םוצ ןגיוצעגוצ טָאה ןוא ,שיטּפעקס ןעוועג
 רעד ייּב טלעוּפעג ןּבָאה גנונעװַאּב רעד ןופ רעננעק יד ןעוו ,רענ
 רע טָאה ,םילָאּפירט ןופ ןּבײרטרַאפ ןָאזָאדרַאק לָאז ןעמ ,גנוריגער
 =נאק ןיא ןפָארטעג םיא טָאה ןעמ .ןּבעל=רנו=ענ ַא ןריפ ןּבױהעגנַא

 =עמוא ןוא ,ָארִיַאק ןיא ,ןעלזניא עשיכירג יד ףיוא ,לָאּפָאניטנַאטס
 ,תוחישמ סיבצ-יתּבש ןגעו תושרד ןטלַאהעג רע טָאה םוט

 רעקידברעמ רעד ןיא ךיוא ךיז טָאה חרומ ןיא יו קנופ
 ןופ קעװַא זיא לאפר-יתּבש ,ןסירעגרעּביא טינ גנוגעוַאּב יד טלעוו
 =םורד ןײק טײקיטעט ןײז ןגָארטעגרעּבירַא רע טָאה ,עילַאטיא
 יז ןיא סעקיניבצ=יתּבש יד טקרַאטשעג טָאה רע ואוו ,דנַאלשטיײיד
 ןַײק ןטרָאד ןופ ,דנַאלַאה ןײק קעװַא רע זיא ךָאנרעד .הנומא רע
 יא ָאד שטָאכ ,גלָאפרע טַאהעג רע טָאה ָאד וליּפַא ןוא ,גרוּבמַאה
 רעד ,גנוטכיר רעשיתּבש-יטנַא רעצנַאנ רעד ןופ טפיוה רעד ןסעועג
 ,ןגָאלשרעד ךיז סַאטרַאּפסַאס טָאה ךעלדנע ,סַאטרַאּפסַאס בקעי בר
 קעװַא רע זיא --- טָאטש רעד ןופ ןּבײרטרַאפ איבנ םעד לָאז ןעמ
 =לעמ רעקיצניײא רעד םינ טייוו ןעוועג רע זיא ןטרַאד ,ןלױּפ ןייק
 ,טייקכעלטעג םיתּבש ןופ רעד



137 

 םכב

 נעמ עטצעל םיבצ-יתּבש

 סָאװ ,םעד ןגעוו טסואוועג טונ םינּפ ַא טָאה ןײלַא יבצ-יתּבש

 רע .טלעװ רעטיירּב רער ןיא ןעוט םיאיבנ ןוא רעגנעהנָא ענײז

 ךיז רעמ ץלַא ןוא ךיז ייּב רעסערג ןרָאװעג רעדיוו רעּבירעד זיא

 =עג ךָאנ רע טָאה יצ ,קפס ַא ויא סע רעּבַא ,ןדיי טימ טריפעגמוא

 זייוונטייצ וַא ,רעּביא טינ ןעמ ,ןגױא יד רַאּפ ליצ ןרָאלק ַא טַָאה

 ,רעטרעװ עטסּפרַאש יד טימ הנומא עשידיי יד ןרעטסעל רע טנעלפ

 תוליפּת ןטכירּפָא םידיסח ענײז טימ רע טנעלּפ רעדיוו ךָאנרעד

 .רהוז ןענרעל ןוא םילהּת ךעלטיּפַאק ןעגניז ,םינהנמ עטלַא טױל

 =יײז ןּבעל ןייז ןופ זָאלסױא םעד ןגעו תֹועידי ערעכיז ןייק

 -ּפַא םיא זיא הרש ּבייוו ןייז ןעוו זַא ,ןּבענעגרעּביא טרעוו'ס .ָאטינ ןעג

 ,ןדמל ןסיורג ַא ןופ רעטכַאמ יד ןעמונעג רע טָאה ,ןּברַאטשעג

 =נײרַא ףסוי 'ר םעד ןּבָאה םינּבר יד ,קינָאלַאס ןופ ףוסוליּפ ףסוי יר

 *עג ויא רע :טרַאעג טינ סָאר טָאה םיא רעּבָא ,םרה ןיא טגיילעג

 טקנוּפ םַאלסיא םוצ רעּבירַא רע זיא ,רעגנעהנָא םיבצ-יתּבש ןעוו

 ,הישמ ןייז יוװ

 רעד סָאװרַאפ ,גָאט ןקיטניײה זיּב טרעלקעגפיוא טינ זיא'ס

 זַא ןגָאז לט .ןיתּבש ףױא ןהמוא ןַא ןפרַאװעג טָאה ןַאטלוס

 ,ָאטינ לטימ ןייק רָאג זיא םיא וצ זַא ,ןעועג ןּבָאה םינּבר יד ןעוו

 זַא ,רעּביא ןּבינ ערעדנַא ,ןַאטלוס םייּב טרסמרַאפ םיא יז ןּבָאה

 טָאה רע לײװ ,םיא ןעוועג ןיא שאימ ךיז טָאה גנוריגער עשיקרעט יד

 :נייא ,ןדיי לָאצ עניילק ַא יו רעמ טינ םַאלסיא םוצ ןגיוצעגרעּבירַא

 ןבעל ףרָאד ַא ןיא טקַאּפעג טײלכַאװ עשיקרעט םיא ןבָאה לָאמ

 טימ םילהּת ךעלטיּפַאק ןעגנוזעג טָאה רע תעשב ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק

 םעד ןגעװ טָאה טײלכַאװ יד ןופ טּפיוה רעד ןעוו .,רעגנעהנַא ענייז

 :לעּפַאּב ןעננערטש ַא ןּבעגעגסױרַא ריזיווטיורג רעד טָאה ,ןדלַאמעג

 לשעטשניילק ַא ןיא ןריפקעוַא ןוא ןריטסערַא ןיתּבש לָאז ןעמ

 ,(עיװַאלסָאנוי סָאד זיא טנייה) םי ןשישַאירדַא םייּב ,ָאיניש טלוד

 יבצ-יתּבש טָאה ןטסירק ןשיװצ ןטרָאד .בושי ןשידיי ַא ןופ טײװ

 יד ןוָאלרַאפ ןוא םַאזנײא ךַאװ רעגנערטש ַא רעטנוא טּבעלעגּפא
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 =רע ןַא ןעמוקַאּב טָאה יורפ ןייז זיולב ,ןּבעל ןייז ןיפ ןרָאי עטצעל
 ,טסַאנ וצ םיא וצ ןעמוק וצ שינעּבױל

 =לע ןיא ,1676 רוּפיּכ=םוי םוא ןּברַאטשעגקעװַא זיא יבצ-יתּבש
 יד םיא ןבָאה ,אינישטלוד ןיא ,אפוג ןטרָאד ,רָאי קיצפופ ןופ רעמ
 ,הרובק וצ טכַארּבעג ןטסירק

 יי
 זָאלסױא רעד

 =יז הלואג ןופ גנַאלרַאפ רעד ןוא חישמ םוצ טּפַאשּביל יד
 רעירפ טָאה ןעמ ּבױא ,טיוט רעד יו וליּפַא רעקרַאטש ןעוועג ןענ
 רעטציא זיא ,ןשינעלכיױרטש םיבצ=יתּבש ףיוא ןעגנורעלקרעד ןענופעג
 זיא לּבוקמ םעד רַאפ ;טױט ןייז ךיוא ןשטייטוצסיוא ןעוועג רעווש טינ

 זיולּב זיא'ס ,ץנעטסיסקע סנשטנעמ ַא ןופ ףוס ןייק טינ טיוט רעד
 ןיק ןיוש זיא סע ןוא ,דנַאטשוצ רעדנַא ןַא וצ גנַאנרעּביא רעד
 =נַאגעגקעװַא עלייוו ַא ףיוא רָאנ זיא יבצ:יתּבש זַא ,ןעוועג טינ קפס
 השמ יװ יװַא ;ןרעקמוא ךיז רע םעוו ןכיגניא ,טלעוו רעד ןופ ןענ
 רעטציִא ןיא יװַא ,למיה ןפױא געט קיצרעפ ןעוװעג זיא וניּבר
 .רַאי קיצרעפ ןײוּפַא ןטרָאד טעװ ןוא למיה ןפיוא ףױרַא יבצ-יתּבש

 .הלואנ יד ןעמוק םיוועג ןיוש טעװ רָאי קיצרעפ יד ךָאנ
 רעכעלריפסיוא ןַא ןיא ןוָאלנײרַא םינ ַאד ךיו ןלעװ רימ

 ;טױט סיתּבש ךָאנ גנונעװַאּב רעשַייבצ-יתבש רעד ןופ גנורעדליש
 רעטרעוו רַאּפ ַא רעּבָא ,םייוו וצ טריפעגקעוַא זנוא טלָאװ סָאד

 .ןרעו טגַאועג םעד ןגעוו ןזומ
 עטקעס ַא טנייה ויּב ךָאנ טּבעל לזניא:ּבלַאה ןשינַאקלַאּב ןפיוא

 עטכע רַאפ סיוא ךיז ײז ןּבנ טלעװ רעד רַאּפ סָאװ ,"עמנעד,
 =עגּפָא גנערטש ךיז ײז ןטלַאה ןתמא רעד ןיא רָאנ ,רענַאדעמכַאמ
 רעיײז ןופ רקיע רעד ,ךיז ןשיווצ רָאנ םיכודיש ןעוט ןוא ןסָאלש

 יייז זיא יבצ-יתּבש ןוא ,טָאנ רעסיוא טָאנ ןייק ַאטינ, :זיא הנומא
 ,םילהּת ןוא םירישה=ריש ןענייז םירפס 'עטסקילײה ערעייז ,1 "איבנ

 רעסיוא םָאג ןיק ָאמינ, :עמנָאד רעשינַאדעמכַאמ רעד וצ ךופיהל 1 -
 ."איבנ ןייז זיא דעמכַאמ ןוא ,סָאנ
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 .,גָאטסנריױּבעג םיבצ-יתּבש ,בָאּב-העשת זיא בוט-םוי רעטסערנ עעײז
 נויט ריפ זיּב ןַארַאּפ ןענייז ןײלַא קינָאלַאס ןיא זַא ,טגָאז ןעמ
 יונעג ,("םירבח, ךיז ןפור ןײלַא ייז) עטקעס רעד ןופ רעדילנטימ
 =ציא יז שוָאל ןעמ שטָאכ לײװ ,ןרעװ ריואוועג טינ סָאד ןעמ ןעק
 =ייז םעקיניבציתּבש יד ןענייז ,ןּבױלנ רעייז ןייז םייקמ יירפ רעט

 ,ןשטנעמ ערמערפ וצ ךעליורטוצמוא רע
 :ףיוא תוחומ .ןּוא רעצרעה יד ךיז ןּבַאה עּפַארײאלטימ ןיא

 :ײז טױט םיתּבש ךַאנ קיצכעז רָאי ַא ךָאנ .ךינ ױזַא טקַיױרַאּב טינ
 :םידיגמ ,םיחלושמ ןרָאּפעגמורַא ןלױּפ ןוא ןרעמ ,ןרָאגנוא רעּביא ןענ
 .=וצ ןסַאמ עקידלַאװג ןעיצוצ םוטעמוא ןגעלפ םָאװ ,רעּפַארטש ןוא
 וניבר השמ יװ טקנופ ֹוַא ,םלוע םעד טגָאזעג טָאה ןעמ .רערעה

 קעװַא יבצ:יתּבש ןיא ױזַא ,געט קיצרעפ ףיוא למיה ןיא קעװַא זיא
 ןדיי ןלעװ ,טייצ יד ןײגרעּביא טעװ סע ;רָאי קיצרעפ ףיוא ןיהַא
 "רעד יבציתּבש :רּבדמ רעקיטסיינ ַא ןיא ןעשזדנַאלּב ןרעהפיוא
 ,תולנ ןופ םע ןויילסיוא ןוא קלָאּפ ןייז וצ ןרעקמוא ךיז טעוו חישמ

 זַא ,טסעפ ױזַא ןעװעג רעירפ זיא ןיתּכש ןיא ןּבױלג רעד
 .ןּבָאה הלואנ רעד ףיוא טכירעג טינ ןיוש ךיז ןּבָאה טָאװ יד וליּפַא
 .,ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,יתּבש ,לדניווש ןיא טקידלושַאּב טינ ךיוא םיא

 ןעוועג ןענייז ןדיי רָאנ .חוּכ םעד ךיז ןיא טַאהענ עקַאט טָאה
 =רעד וצ ןעוועג הכוז טינ יז ןּבַאה דניז ערעײז רעּביא ןוא ,קידניז
 ,רוד רעייז ןיא ןחישמ ןעז

 .ןיא גנוגעווַאּב-יבצ=יתּבש רעד ןופ רעייפ סָאד ןעוו ,רעטעּפש
 ןָא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ םינ ךױא גנוטכיר יד זיא ,ןעגנַאגעגטױא
 .,ןעגנוגעווַאּב ייווצ עיינ ריא ןופ טצַארּפשענסױרַא ןּבָאה סע ,רוּפש ַא
 ןיא ןּבעל עשירדיי סָאר טלסײרטעגפיוא טָאה יײז ןופ ענייא סָאװ
 .טנייה ןיּב וליפַא ךָאנ טקריוו עטייוצ יד ןוא טרעדנוהרָאי ןטנ8
 .עירָאעט ןייז ןיא ךיז טָאה סָאװ ,םיקנַארּפ רעד ויא עטשרע יד
 .תודיסח יד --- יא עטייווצ יד ;ןיתּכש ףיוא טרַאּפשעגנַא שוריפּב
 ןופ ץַארּפש ַא ךיוא זיא תודיסח יד :טינ ליװ ןעמ יצ ליװ ןעמ יצ

 .,(בּוט םש לעּב) ט"שעּב רעד שטָאכ ,גנוגעוַאּב רעשַייבצ-יתּבש רעד

 ;ןיא ןטָארעג ןעועג טינ םיוװעג ןיא ,תודיסח ןופ רעדנירנַאּב רעד

 ,ןיבצ:יתּבש



100 

 =םישעג רעד ןופ ןריפמיוא עטיירּב ןכַאמ וצ ןרָאּפשרַאפ רימ
 =נייא ןנעוו זַא ,ןייז לָאז ,ןדיי רענרימס ןקידרעוװקרעמ םעד ןוֿפ עט
 =ופ עטנרעלענ יד ךיז ןעײג ןקריוו ןוא ןּבעל ןַײז ןופ םיטרּפ עקיצ
 =עט ןוא גנולקיװטנַא ןייז ןופ גנַאג רענײמעגלַא רעד רעּבָא ,רעדנַאנ
 ןצַאשּפַא ךײלנ םעװ רענעײל רעדעי זַא ,רָאלק ױזַא זיא טיײקיט
 רעטרעוו רָאּפ ַא זיולּב .טײקכעלנעזרעּפ עכעלנייוועגרעסיוא יד טָא
 .ןקעלק ןלעוװ

 =רעּפ עכעלטנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג סיווענ זיא יבצ-יתּבש ,ָאי
 ץערג ןסיורג ןטימ ןייז םיּכסמ טינ טנייה טעװ רענייק ,טייקכעלנעז
 =יטש ןכעלטפַאשנסיװ ַא ףױא רעטשרע רעד בגַא טָאה רע סָאװ)
 =ַאּב ןייז ןוא יבצ-יתּבש ןגעוו ןלַאירעטַאמ עלַא טשרַאפעגסיוא רעג

 לָאמנײק .רעלרניווש ַא טימ ןוט וצ ָאד ןּבָאה רימ זַא ,(גנונעוו
 ןלעטשקעװַא טנעקעג טינ רעלדניווש רעקיניזטסואווַאּב ַא טלַאװ

 יד ךיז רַאפ ןרעטיצ ןכַאמ ןוא ןשטנעמ טימ טלעוו ַא םיפ יד ףיוא
 =נַא וו ,ןלעטשוצרָאּפ ךיז ךעלגיממוא ךיוא זיא םע ,רעּבַאהטכַאמ

 ,לשטנעמ ןיילק ַא ןעװעג ןיא ןײלַא יתּבש זַא ,סָאד ןעוט ערעד
 =םיר ויא סיוועג ,טכַאמעג םיורג םיא ןּבַָאה עקימורַא יד שינרעמ
 ךיז טַאה סע ןוא עטגערעגפיוא ןַא ןעװעג ויא טײצ יד זַא ,קיט
 ןּבָאה ןעוועג טינ לָאו יבצ=יתּבש ןעוו רעּבָא ;חישמ ַא ןטעּבעג שממ
 םָאװרַאפ ָאט ,תולעמ עקיסעמרעּביא ערעדנוזַאּב םעּפע ךיו ןיא
 אלו אוה,, רָאנ וַא ,יתועה ןתנ טימ ןּבײלנ ןעמונעג ןדיי עלַא ןּבָאה
 =עג טינ ןעמ טָאה סָאװרַאפ ?(רערעדנַא ןייק םינ ןוא רע) "רחא

 רעדָא ָאמירּפ לאומש רעדָא ןענתנ ןקיּבלעו םעד חישמ רַאּפ טניירק
 ?ןרעדנַא ןַא ויא םע ןעמעוו רעדָא ןפסוי=לאפר

 =ניג ַא ןעועג עקַאט ויא טייצ יד :ןדיײר וצ סָאװ ָאטינ .,ןיינ
 רעּבָא ;קיטנעהּפָא ןּבילּבעג ןואג רעטסערג רעד טלָאװ טינַא ,עקיצ
 יבצ:יתּבש ןופ ןינע רעד ,ץלַא טינ ךָאנ טרעלקרעד ןײלַא טייצ יד
 ויא םע :רעשינַאלָאכיסּפ ַא ךיוא רָאנ ,רעשירָאטסיה ַא רָאנ םינ זיא
 רעקידפושּכ רעד ןגעו ,םלוע ןוא דלעה ןנעװ ענַארפ עטלַא יד

 ,עסַאמ רעטיירּב רעד ףיוא טייקכעלנעזרעּפ רעסיורג רעד ןופ גנוקריוז
 ןעמ ביא ?חישמ רעשלַאפ ַא ןעװעג יבצ:יתּבש ויא יצ

 ןדי ךָאד טָאה רע :סיװעג ןַאד ,ףוס ןייז טױל ןטּפשמ םיא לָאז
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 טסײה סָאװ רעּבָא ,טגָאוענוצ טָאה רע יװ יװַא טזיײלענפױא םינ
 טלָאמעג ללכּב חישמ רעתמא ןַא ןעק יצ ?הישמ רעתמא ןַא
 חישמ ַאזַא ןיא ןעועג טינ ַאזַא ךָאנ רימ ןּבַאה סלַאפנדעי ?ןײז
 ,ןּבײלגנ רַאנ ןעמ ןעק

 תודוס טימ טלגנירעגמורַא רוגיפ סיבצ-יתּבש טּבײלּב ױזַא טָא
 קלָאּפ ןשידיי ןופ דליּב סָאד רָאלק זיא רַאפרעד רעּבָא ,תוקפפ ןוא
 =עד ?ןיתּבש טרעטעגרַאּפ ןשטנעמ ןּבַאה סָאװרַאפ ,טייצ רענעי ןיא
 יד ןופ ןכַאל טינ םיװעג ןוא ןגערפ טינ תוישק ןייק ןעמ לָאז ףיור
 ןפיוא טכעלש ױזַא ןעוועג ךעּבענ ויא םע .ענייז רעגנעהנָא עוװָיַאנ
 רעּבָא .רַאּפשנַא ןַא ןעניפעג טל ָאווע ג ךיז טָאה סע זַא ,ןצרַאה
 =קרעמ רעד ףױא ;ךַאז רעדנַא ןַא ףיוא ךיז ןעמ ףרַאד ןרעדנואוו
 ןקידנרעטשעצ ןימ ַאזַא .קלָאפ ןשידיי ןופ םייקיעפסנּבעל רעקידרעוו

 ןענייז ןגעווטםעדנופ ןוא ,ןגָארטעגרעּביא ןדיי ןּבָאה טניוומערוטש
 דלַאּב ךיז ןּבָאה רימ :טרעקרַאפ רָאנ ,ןרָאװענ ןּבירעצ טינ רימ
 םנעוו לקיטש שּפיה ַא ןּביוהעגפיוא רעטרעדנוהרָאי עטסשנעָאנ יד ןיא
 .ףױרַא גראב

 ,(11) ךיירנייוו ,מ





 ןלױּפ ןקילָאמַא ןיא םישודק
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 ןעמענ יד

 ַאּפש ןגעוו רע טרעלק ,עיציזיווקניא ןנעוו טדער דיי ַא ןעוו

 לעּפַאּב ןטױל ןטָארּבענ ןוא טנערּבעג זנוא ןעמ טָאה ןטרָאד ,עינ

 יד יװ ןשטנעמ טעגרהעג קיטולּבטלַאק ןּבָאה סָאװ ,איעשר יד ןופ

 ײייא ףױא ַאדַאמעװקרַאט רעמַאזױרג רעד סָאד טָאה ןטרַאד ,ןגילּפ

 טײקיױָאלצרַאה ןופ עטבישעג רעד ןיא ןעמָאנ ןייז ןּבירשעגנײרַא קיּב

 עטבישעג רעד ףיוא קוק ַא רעּבָא ןּביג רימ ןעוו ,ײרעקינייּפ ןוא

 =ורפ יד זַא ,רימ ןעעז ,עּפָארײא ןופ רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי ןופ

 םיסרוקיּפַא יד ןופ רעּבײל יד טנערּבעג ןּבָאה סָאװ ,רעינַאּפש עמ

 ןעועג טינרָאנ ןענייז ,תונמחר ןוא עּביל ןופ טָאנ םעד ןרע וצ ףיוא

 עינַאּפש ןופ ןרָאװעג ןּבירטעגסױרַא ןענײז ןדי יד ,םַאנסױא ןייק

 -ענפיוא ןיא עקירעמַא ןעװ רָאי ןקיבלעז םעד ןיא ,1402 ןיא

 ףוא ןעגנונלָאּפרַאּפ יד ןּבָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,ןרָאװעג טקעד

 וצ ןעמעוו ןעועג טינ ןיוש זיא םע לייוו ,טרָאד טרעהעגפיוא זנוא

 =עג םנפיוהרעטייש יד ךָאנ ןּבָאה רעדנעל ערערנַא ןיא ,ןגלָאּפרַאּפ

 ןגעו ןענעייל רימ ןעוו ןוא ,רעטעּפש רַאי טרעדנוה ייווצ ַא טנערּב

 ,עטּפשמרַאפ עבעלקילגמוא יד ןָאטעגנָא טָאה ןעמ םָאוו ,םירוסי יד

 טנעקעג טָאה עיציויווקניא עשינַאּפש יד זַא ,טינ זנוא ךיז טּבײלנ

 ,רעכעלשטנעממוא ךָאנ ,רעמַאזױרג ךָאנ ןײז

 ןּבילּב וצ ןעוועג הכוז עינַאּפש אקווד טָאה ןעד סָאװרַאּפ ָאמ

 ?םוירַאּברַאּב ןגעק רעפמעק עלַא ײּב ןוא ןדי ייּב ןורּכז ןיא

 רעועידנַארג רעד ּבילוצ רַאנ ,ןעגנוגלַאפרַאפ יד ּבילוצ טינ אמתסמ

 ריא טקידנערַאפ טָאה עיציזיווקניא יד עכלעוו טימ ,עּפָארטסַאטַאק

 טימ ןדיי טנזיוט טרעדנוה עבעלטע לאו ןעמ ןַא ,ליּפש עשירעררעמ

 םינ ןעשעג טינ עקַאט זיא םָאד ,רנַאל ַא ןופ ןּבײרטסױרַא לָאמניײא
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 טפיוקעגנייא עינַאּפש ךיז טָאה םעד טימ ,רעטעּפש טינ ןוא רעירפ
 ןופ טרּפ םעד ןיא רעּבָא ;טלעװ רעד ןיא ןעמָאנ ןסואימ ריא
 ןיא ךָאנ .ןטנערוקנָאק גונעג ץנַאנ ףיױא ןוײװנָא יז ןעק תוירזכא
 ןרָאװענ טּפשמרַאפ יוללאפר דיי ַא זיא ,רימ ןסייוו ,1670 רָאי
 רעטנוא ץעמ טָאטש רעד ןיא .ןרָאװעג טנערּברַאפ ןוא םיוט םוצ
 ךעלטסירק ַא טייטענ ןוא טּבױרעג טָאה רע וַא ,גנוקידלושַאּב רעד !

 =נװַאּב ַא ,ךײרקנַארּפ ןיא ןעוועג ויא סָאד .רָאי יירד ןופ דניק
 יו ןיא רימ ןּבָאה תונּברק עקיטולּב עכלעוַא לָאצ עסיורג םרעד .

 ,ןליוּפ ןיא ןענעכײצרַאֿפ וצ טרעדנוהרָאי ןטנצעּב
 סָאװ ,ןדיי ףיוא תוטיחש:ןטַאמ יד ןגעו טינ ָאד דייר ךיא

 ןוא ןפמַאק םיקצינלעמכ ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקענרַאפ ןעניײז
 =וצ ןּבײהעגנַא ךיז טָאה סָאװ ,המהלמ רעשילױּפ-שיסור רעד ןופ
 :לצנייא יד ןעניז ןיא ּבָאה ךיא .,דנַאמשּפױא ןשיקַאזָאק םעד ּביל
 רשפא ןענייז עכלעוו ,םילוּבלּב ןוא ןעגנוקידלושַאּב ןופ ןלַאפ ענ
 לו ,(רענעלק ןיא ענעטילעג לָאצ יד שטָאכ) רעבעלקערש ךָאנ
 =עטניא יד רָאנ ,עסַאמ עטעוועשוּבעצ יד טינ ןיוש טעוועדליוו ַאד
 ,טכירעג רער ןוא עיצַארטסינימדַא יד ,רעריפ עטנעניל

 .ּפָא ןיוש ךיו ןּבָאה עטכישעג רעשידיי רעד ןופ רעשרָאּפ יד
 =לָאּפרַאפ עלעודיווידניא יד ןופ טייק רעסיורנ רעד ףיוא טלעטשעג
 =עג טָאש ַא טרעדנוהרָאי ןט17 ןוא ןט16 ןיא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעגנוג
 ןנעו ןּבירשעג רעגייטש ַא ןּבָאה סע ,ןריי עשיליוּפ יד ףיוא ןָאמ
 טױל ,1696 ןופ לוּבלּב רענוױּפ םעד ןנעװ) סעלרעּפ ףסוי םעד
 טיול) יקסדַאשרעּב .ם ,1(לוש רענזױּפ רעטלַא רעד ןופ סרטנוק ַא
 סרטנוק ַא טיול) ווָאנּבוד .ש 2 (ןלַאירעטַאמ עלַאויכרַא עשילױּפ
 ןבילקעגפיוא זיא ןפוא ַאזַא ףיוא ,3 (וועשטניּפ ןיא לוש רעד ןופ
 ,(1576) םוהנ ןדיי ַא ןופ םעצַארּפ םעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ ןרָאוװעג
 םעד) 1656 ןוא 1298 ןופ ןסעצַארּפ רענילבול עסיורג יד ןגעוו
 ןגעװ ,(רענייא לָאמ ןטייװצ םעד ,תונּברק ייר ד לָאמ ןמשרע

 ,1864 ,יסמומנערוי םעד טפַאשנעסיװ דנוא עטכישעג ריפ טפירשסמַאנָאס/ 1

 .ווזא 458 'ז

 ,12 ןוא 11 ,9 ,1 'מונ ,1894 ,/דָאכסָאװ,; ןיא *ָאוומסדערס עיָאננירַאפס ;, 2

 2 ןוא 1 'םונ ,1895 ,רָאכסָאװ}} ,ײַאײנעשטשּבָאָאס ַאיקסעשטירָאטסיא} 3
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 ,16030) ץישטנעל ,(1698 ןוא 1605) 1 רעמויוצ ןיא ןסעצָארּפ יד
 =ייז שרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ךיוא ,רעטייוו ױזַא ןוא ,(תונּברק יווצ
 ןדיי טּפשמענ טָאה ןעמ ואוו ,ןסעצָארּפ ףניפ עצנַאנ טסואווַאּב ןענ
 ,טולּב ךעלטסירק ןצינ יז זַא ,גנוקידלושַאּב דעד רעטנוא

 ןענייז םָאװ ,הפוקּת רעד רַאפ םירוקמ עכייר רעּבָא ןַארַאּפ
 .ןרָאװעג טצונעגסיוא טינ ןצנַאנניא רעקירָאטסיה ערעזנוא ןופ ךָאג
 ןופ זױלּב .שידיי ןיא רעדיל עשירָאטסיה יד ןענייז סָאד
 =ַאילּביב-ַאנַאיעלדָאּב רעד ןיא טיהענפיוא ןענייז סָאװ ,רעדיל ענעי
 =ינייו טינ ןופ לטעצ ַא ןלעטשפיוא ןעמ ןעק ,דרָאּפסקַא ןיא קעט
 ןופ רעטרע ענעדײשרַאּפ ןיא ןעניײז סָאװ ,ןדי ןצ פופ יו רעק
 =רַאי ןט17 ףוס ןויּב ןטימ ןופ םשה-שודיק ףיוא ןעמוקמוא ןלױּפ
 יו ךיילג רעדָא) םינרַאנ זיא ןסעצַָארּפ עלַא יד ןגעו ,טרעדנוה
 ײּב ,לוּבלּב רענוױּפ םעד ןנעװ ץוחַא ,ןרָאװעג ןּבירשעג (טינרָאנ

 ,קערש טימ ןעמוקעגּפָא ןענייז ןדיי ןכלעוו
 .:ןעמונעגפיונוצ ּבָאה ךיא סָאװ ןעמענ יד ןענייז טָא

 יענליוו ןופ םהרבא 1

 .ןילּבול ןופ הדוהי 'רּב םהרבא
 ,קסיצשַאמ ןופ םהרבא
 ,וָאקול ןופ ילּתפנ ירּב ףלָאוװ=ןימינּב
 ,עלסימערעּפ ןופ ןרהא 'רּב הדוהי
 .ענליוו ןופ לאקזחי
 ,ענליוו ןופ השמ
 ,עקָארק ןופ תיּתמ
 ,וַאקַאמ ןופ ןתנ ירּב ןמחנ

 ,װַאשַאמָאמ ןופ השמ ירּב סחנּפ 0
 .וָאקול ןופ בקעי ירּב קילעז=םחנּפ 1
 .עקָארק ןופ אנכש 2
 ,ווושעשק ןופ המלש 3
 ,טָאטשיײנ ןופ שריה-יבצ 'רּב ליװנַאז:לאומש 4

 ןעמהרבא יר טימ ןעמַאװצ ,ןעמוקענמוא ךָאנ זיא םעד ץוח
 .יורפ עשיריי עטנעקַאּב טינ ךעלדנעמָאנ ַא ,קסיצשַאמ ןופ

 ייד ישי הי

 א 60 טפ

 0 00 =ב שם שי

 .52800011612 שילוּפ 4
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 =ענ רעטרעדנוהרָאי ענעגנַאגרַאפ ןיא ןענייז רעדיל עשירָאטסיה
 טקנּפ שידיי ןיא ,רנַאשז רעשירַארעטיל רעטּבילַאּב ַא רעײז ןעוו
 ,ןכַארּפש ערערדנַא ןיא .יוו

 =עג טינ טלָאמער ךָאנ ןענייז ןיז ןקיטנייה ןיא ןעגנוטייצ ןייק
 ּוצ קשח רעד טנײה יו ױזַא טקנוּפ ןעוועג זיא סע רעּבָא ,ןעוו
 ,הרזנ ַא ןגעװ ,ןעגנוריסַאּפ עקיטכיוו ןנעו טלעוװ יד ןרימרָאפ:י +
 =עלעט ןייק טינ ןּבײרש ןעמ טנעלפ לוּבלּב ַא ,שוריג ַא ,הפרש ַא

 .טימ ןענניז וצ ,די ל ַא רַאנ ,ןעלקיטרַא-טייל ןייק םינ ןוא ןעמַארג
 םָאוו ,דיל רעדנַא ןַא ןופ ןעמענרעּביא טגעלּפ ןעמ ןכלעוו ,ןוגינ ַא
 =ֹמִא ןעמ טגעלפ דיל ַאזַא ,רעירפ ןופ טסואווַאּב ןעוועג ןיוש זיא
 ןעמ טנעלפ םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ,ןטײרּפשרַאפ ןוא ןקורד

 .עיינ ַא ןעמוק טגעלפ סע ןענַאװ יב ,םוטעמוא ןעגניז סָאד ןיוש
 ערעדנַא .רעטלַא רעד ןופ שינעכעדענ סָאד ןּפטשפױרַא ןוא הרצ
 - ,גנולײצרעד עטושּפ ַא רָאנ ,דיל ןײק טינ ןפַאש ןגעלפ םירּבחמ
 טפרַאדעג טכירַאּב ַא וליּפַא טָאה טייצ רעד ןופ טסוג ןטיול רעּבַא
 =קרעוו ענעדיײשרַאּפ ןעמוקעגדנַאטשוצ ןענייז ױזַא ןוא ,טמַארגעג ןיײז
 =ע ג יװ ןפורנַא טינ שרעדנַא רימ ןענעק םרָאפ רעיז סָאװ ,ךעל
 =ער רַאנ ,ןרעװ ןעגנוזעג טינ ןיוש ןנעלפ יז ,עזָא רּפ עטמַאר נ
 ,ןונינ ןקיטעמ-הניק ןימ ַא טימ אמּתסמ ,ןרעװו טריטישט

 ךיז ןּבָאה ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ענעדײשרַאּפ עכלעזַא
 . ,קעטַאילּביּב רעדרָאּפטקַא רעד ןופ תורצוא יד ןשיװצ טיהענפיוא
 ןתואיצמה-רקי טימ טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא עטסכייר יד זיא עכלעוו
 ןייק טעמּכ ןעמ טָאה טציא זיּב ,רוטַארעטיל רעשיריי:טלַא רעד ןופ
 =ימכח יד .,ךעלכיּב עקנישטניילק עקיזָאד יד ףיוא טניילעג טינ טכַא
 'מלעטשעגפיונוצ טָאה סָאװ ,ןײלַא רעדיינשנייטש וליּפַא ןוא) לארשי

 ןּבַאה (ַאנַאיעלדַאּב רעד ןופ גַאלַאטַאק ןשידיי=שיערּבעה ןלופ םעד
 יז ,ןטפירש ןימ םעד רַאפ םערעטניא ןקירעהעג םעד טָאהענ טינ
 ןענעק רימ סָאװ ,ןדיי=חרזמ זנוא ןופ ןטלַאהעג סָאװ קיצניװ ןּבַאה
 טינ ײז טםָאה אליממ ןוא ,ןדיײר טינ שטײד טכער ווליּפַא
 =ע נ רעונוא וצ ךײש ויא םע סָאװ סָאד טריסערעטניא קרַאטש
 =ַארַא-שידי רעד ןופ ץנַאלג רעד ןגיוצעג רעמ םָאה ײז ,ע ט בי ש

 :יעּפַארײא רעד ןיא ןדיי ןופ עלַאר יד ,עינַאּפש ןיא הפוקת רעש
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 =עק עדרעוו ַא רַאפ םָאװ טנייה ,רעטלעלטימ ןופ רוטַארעטיל רעש
 ןוא שדוק=ןושל ןיא טינ ןּבירשעג ןענייז סָאװ רעדיל ןּבָאה ךַאנ ןענ
 ?"שטייט=שידיי , טסָארּפ ףיוא רָאנ ,שטייד יא טינ

 רעד טקעװרעד ךיז טָאה ןדיי "עשיריײ, יד ייּב ןעוו משרע
 ,ןעורעד ןעמ טָאה ,טײהנעגנַאגרַאפ רענעגייא רעײז וצ םערעטניא
 זיִּב שוַא טיײנרעד לָאצ רעייז סָאװ) רעדיל עשירַאטסיה יד ךיוא זַא
 רעשרַאפ םעד רַאפ רַאנ טינ ןוא ,טרעוװ ןסיורג ַא ןּבַאה (טרעדנוה
 ,ןטקַאפ ףיוא ,רעקירָאטסיה םעד רַאּפ ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל ןופ
 רימ ןעניפעג ,םירוקמ ערעדנַא ןופ טסואווַאּב ןיוש זנוא ןענייז סָאװ
 ןעננורעדליש יד זנוא ןּבינ לָאמטּפָא ;גנוטכױלַאּב עיינ ַא דימּת ָאד
 =ַאמ ערעדנַא ןיא רעטייוװ ןכוז וצ זײװנַא ןַא רעדיל ערעזנוא ןופ
 זיא דיל עשידיי סָאד זַא ,1 וליפַא טפערט לָאמליײמ ןוא ;ןלַאירעט
 ,גנוּבעלרעּביא רעשירַאטסיה ַא ןופ תודע רעקיצנייא רעד ןּבילּבעג

 =ענ לָאמ ןטשרע םוצ טעװ טעּברַא רעקיזָאד רעד רעד ןיא
 =עּבירשעגשידיי ןיא םעד ןריזיטַאמעטסיס וצ ווּורּפ ַא ןרעו טכַאמ
 =ייווצ רעד ןיא ןליוּפ ןיא םישודק עשידיי יד ןנעוו לַאירעטַאמ םענ
 ךעלטנייװעג ךָאנ זיא טימרעד .טרעדנוהרַאי ןט17 ןופ טפלעה רעט
 עכעלנע ןבװסױרַא ךַָאנ ףרַאד ןעמ ,עּבַאגפױא יד טקידנערַאֿפ טינ
 ןוא ,טײצ רענעי ןופ רוטַארעטיל רעשיעדּבעה רעד ןופ ןטכירַאּב

 םינמיפ ןוא ןעמענ עטכַארּבעג ַאד יד 4 ןעמ ףרַאד רקיע רעד
 עשיכול מ עשיליוּפ יד ןיא ןסעצַארּפ יד ןופ ןטקַא יד ןעניּפענ
 טול טּפיוהרעּביא ,ןלַאירעטַאמ עלעיציּפַא ענעי טױל .ןוויכ רַא

 ןלעטשוצטסעפ ןּכעגנַײא ךיז םעוו ,לַאנוּבירט רענילּבול ןופ ןטקַא יד
 םירּבחמ יד עכלעוו ףױא ,ןדנַאטשמוא עקיטייז ךס ַא ןוא סעטַאד יד
 ,טגײלעג טינ טבא ןײק ןּבָאה רעדיל עשידיי יד ןוֿפ

 =ידיי ןופ גנוצנַאנרעד עקיטייזנגעק ַאזַא זיא םע קיטכיוו יו
 עטנָאמרעד רעירפ יד ונוא ןזײװ ,ןלַאילרעטַאמ עשידי טינ ןוא עש
 לייט ןרעדליש ערייּב ,ןווָאנּבוד ןוא ןיקסדַאשרעּב ןופ ןעלקיטרַא
 :יכולמ ףױא ךמוס ךיז זיא רענייא רָאנ ,ןטקַאפ עכעלמענ יד זיו

 .ןדיי ןופ יירשעגייוו ןפיוא רעטייווצ רעד ,ןטקַא=וויכרַא עש

 :ַאב םרעװ סָאװ ,סישודק רענליװ יד ןגעװ דיל םעד טיפ ףעגיימש ַא 1

 | ,ןסנוא רעמייוו טלדנַאה
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 יד ןגעוו רעדיל ערעונוא ןיא רימ ןעניפעג תועירי ערעיונעג

 ,(13) ווושעשק ןופ המלש ןגעו ,(7 ,6 ,1) םישודק רענליוו יירד
 =ַָאמ ןופ םחנּפ ,(8) עקָארק ןופ תיּתמ ,(93) קסיצשַאמ ןופ םהרבא

 ,(12) עקָארק ןופ אנכש ןוא (10) ווָאשַאמ

3 

 קסיצשָאמ ןופ םהרבא יר

 ןופ טרָא ןוא טייצ ןנעוו זייוונָא ןַא ןָא ,לכיּב םינַאנַא ןַא
 ןיא ןעמונעגנײרַא םע טָאה רעכלעוו ,ןרעריינשניטש טול ,קורד
 טקורדענ םע ויא ,4030 'מונ רעטנוא גַאלַאטַאק-ַאנַאיעלדַאּב ןײז

 רעװש ןיו טינ רעטעּפש טעװ סע 1699--1666 ןשיװצ ןרָאװעג
 ,ארבס יד טָא ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ,ןסיױטשוצנַא ךיז

 ,רעטעמיטנעצ 8 ףיוא 14,2 ןיא לכיּב םעד ןופ סיירג יד

 ,ָאטינ ויא טַאלּב-רעש ןייק וליּפַא ,ןּבעגעגסױרַא םערָא רעײז זיא'ס
 :לטיט ןטימ ןָא ךיז טּבײה ןּבױא טייז עמשרע יד דלַאּב

 'רו תיתמ 'ר לש דחוימה .םשה שוחיק
 נל דצכעי םתוכז םהרבא 'רו סחנפ

 ןילופ תונידמּב

 קיצנַאװצנואירד ףיױא טסקעט רעד קעװַא טיינ ףּכיּת ןוא
 .עסייוו ַא זיא טייז עטסקיצנַאוװצנואריפ יד ;ןטײז

 ;בײהנָא רעד
 ןופ ימיירּבנ ןא ךיא ּבאה לכיּב זאד טייל ןמורפ ןּביל ריא,

 יד האופר השורנ ןײא זיא ןע יןטײטיב וע טוט םירוהטו םישודק
 םד תוכיפש ואד ןהעו טרעוו נוא ןנאייל םרעוו ןנירד רעד יןטייל
  (ּבל לע רדובתמ) טרעוװ רעד יןהעשנ זיא אֹד וד םירוהטו םישודק

 וד ןייוג ןאק זאד זאוו יןיינא ןיז ןייז ןיא ןמענ ךיז טרעוו נוא ןייז
 טומ ןרטיב ןעד ןופ ןנעז נוא יןועווג (םימסרופמ םידיפח) ןנעז ואד
 ןוא יןגנעה דניז ינייז ןא שאד ררדיא ךא טרעוו :ןוענג ןראוו טינ
 ךרבתי טאג טרעװ רע נוא "ןנעקּב ןמש ךרבתי טאג רפ דניז יניײז
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 אמישפ דניז ינײז ןופ נוא ױמעּב קיסיײלפ (הנוכנ הבושתב) ומש
 ,1 "ןטערט בא

 יא ,ןעמהרבא 'ר טימ קילנמוא סָאד ןעשעג ויא םע ןעוו
 טָאה סָאד וַא ,רעּבָא זנוא טגָאז רּבחמ רעד ;ןזיװעגנָא טינ שוריפּב
 רעד ףיוא טכירעג ךיז ןּבָאה עלַא ןעװ ,רָאא םעד ןיא טריסַאּפ
 ןעוו ,רָאי סָאד ,1666 ויאיס וַא ,ןייז רעשמ ןעמ ףרַאד ;גנוזיילסיוא
 =ענ ןּבָאה ןדיי ןוא טלעוו רעד רעּביא ןעגנולקעג טָאה יבצ:יתּבש
 ,חישמ טמוק טָא-טָא זַא ,טניימ

 ,רעּביירש רעד ונוא טלייצרעד ,םהרבא יר יו בושח שיא ַאזַא
 אּבה-םלוע הנוק ךיו טָאה רע ,טלעװ רעד ףיוא ןעוועג םינ זיא
 =ירַא ןסע וצ ןּבעגעג טָאה רע סָאװ טימרעד ןּבעל ןייז ייּב ןעוועג
 געו םעד ןטערטרַאפ ןכעלטיא טגעלפ רע :םיחרוא ןוא טיילעמ
 =ַאמשעג רַאנ זיא קנַארעג ןייז ,זױה ןיא ךיז וצ ןטעּבנײרַא םיא ןוא
 ןועוועג יא סָאר ,ןּבענוצסױא הלותּב עמירָא ןַאװ :תווצמ ףיוא ןעג
 =רַאֿפ םונ ךיז רע טָאה םידוהי טימ זַא םילרע טימ ,,,ןּבעל ןײז

 ץירּפ ןייז ייּב ךיוא ןוא ,"ןטלַא יד טימ זַא ןעגנוי יד טימ ,ןטלַאה
 ,טּבילַאּב ןעוועג רע זיא

 רקש תלילע, ןַא ןופ טיהרַאפ טינ רעּבָא םיא טָאה סםָאד

 יר ןעמונעג טָאה סָאװ ,בננ ַא טּפַאכעג טָאה ןעמ ,"לאו:ה םחל
 =נגעלעג עטוג ַא ןעוועג ויא םָאר ,רעטסיולק ַא ןופ םילּכ עקילייה
 רע ,בנג םעד טרערעגנַא טָאה ןעמ ןוא ,ןדיי ףיוא לוּבלּב ַא ןכַאמ וצ טייה
 -ולק םעד ןענעבננַאּב ןסייהעג ןריי םיא ןּבָאה סָאד וַא ,ןגָאז לָאז
 ןטיול ויא סָאװ ,טיורּב עקילייה סָאד ןבָאה ןפרַאד ייז לייוו ,רעטס
 טָאה ןעמ ,רעּפרעק םעסוועי רעויילרער םעד ןּבױלג ןכעלטסירק
 ,םיא טסייה ןעמ יװ ןוט סעװ רע ּביױא זַא ,ןעווענ חיטבמ בנג םעד
 =עגנָא רע טָאה ,טלעג ליפ ןּבעג ךָאנ ןוא ןעיירּפַאּב םיא ןעמ טעוװ
 סָאװ ,ענעריי ַא ךָאנ ןופ ןוא ןעמהרבא 'ר ןופ ןעמָאנ םעד ןפור
 טָאה ןעמ .רחסמ םיא טימ טריפעג רעדָא םיא ייּב טניואוועג טָאה

 ןיא דיל ַא םימ םינ ןומ וצ רימ ןּבָאה לַאפ םעד ןיא זַא ,ןעעז רימ 1
 ָאר .עוָארּפ רעטמַארנעג םימ רָאנ ,ןרעװ ןעגנוזעג ףרַאד סָאװ ;ןעניז .ןכעלמנגייא
 סעמָאמיצ יד ןענייז רעמייװ ; תואּב תוא ךעלטקניּפ טסקעמ רעד ןּבעגעג מרעוו
 ישרערנַא ןזיװעגנָא לעיצעּפס זיא םע ןרייס ,גיילסיוא ןקיטגייה רעזנוא טימ טכַארּבעג
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 טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא ,הסיּפּת ןיא טצעזעגנײרַא ןדייּב ײז
 טָאה ןעמ :טרַאנעגּפָא םיא טָאה ןעמ זַא ,ןעועגמורַא בנג רעד ךיז
 הטרח טינ ךָאנרעד לָאז רע ידּכ ,ןטײט וצ טרָאפ םיא ןסָאלשַאּב
 =רַאפ טריֿפעג םיא טָאה ןעמ ןעו רעּבָא .דייר ענייז ףיוא ןּבָאה
 טרעהעגוצ טינ ךיז טָאה רענייק ;טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא ,ןענערּב
 | .ןעיירשעג ענייז וצ

 יד יוניע רעד וצ ןעמונעג ןעמ טָאה םורַא געט עכעלטע ןיא
 ,ןעקנירט וצ טוג רעירפ ןילּת םעד ןּבעגעג טָאה ןעמ .ענעדיי עמורפ
 העש יײװצ יו רעמ .רעגנערטש ריא טימ ןײגַאּב ךיז לָאז רע ידּכ
 טימ יז טנערבעג ,ןעקנעלענ יד ןכַארּבעג -- טקינײּפעג יז ןעמ טָאה
 =ןרפ יד ,"תמא ןצנַאג םעד, ןלייצרעד לָאז יז ,ןסייהעג ץלַא ןוא טכיל
 ךיא ,ןגָאז ךיא ךיא לָאז סָאװ :טרעפטנעעג ײז טָאה יורפ עמ
 ןנוא ףױא םיוא רָאנ טרעלק ריא זַא ,ןיימ רעיא ךָאד ײטשרַאּפ
 ןעמוקַאּב טעװ ריא ,ןסעגרַאפ טינ סָאד ךייא טעװ טָאג רעּבָא ,םירקש
 :טגערפעג ריא ייּב רעטייוו ןּבַאה ייז ,טלעוו רענעי ףיוא ןיול רעיא
 ונוא גַאז ?טדערעגנָא ריד ,םהרבא 'ר ,סַאּבעלַאּב ןייד טָאה רשפא
 ,ןעמענ ןיוש ךיז רימ ןלעוװ םיא וצ ,ןזָאלּפָא ךיד רימ ןלעװ ,םיוא
 םיא טעװ רענעי וַא ,ץירּפ ןייז ףױא ךיז רע טזַאלרַאפ טסיזמוא

 ,ןצישַאּב

 ןוא ,דײר עריא ןופ ןטַארטענּפָא טינ רעּבָא טָאה יורפ יד

 ןופ .טשינרַאג טימ עמרוט ןיא קירוצ טריּפעגּפָא יז טָאה ןעמ

 ןעמהרבא 'ר ןּבעגוצרעּביא טייקכעלנימ ַא ןענופענ יז טָאה ןטרַאד

 =יז ויא רע זַא ,טנײמעג ץלַא טָאה רע .םיא ןגעק ןַאלּפ םעד ןנעוו
 =רַאפ ןייז זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה דלַאּב רעּבַא ;ץירּפ ןטימ .רעכ

 ,עשלַאפ ַא ןעוועג זיא גנורעכיז

 ,לַאנוּבירט ןרַאפ טכַארּבעג ףוסל טּפשמ םעד טָאה ןעמ ןעוו
 ןופ ןטַארּב,; יז לָאז ןעמ ,קספ רעד יורפ רעד ףיוא סױרַא זיא

 =סױרַא יז טָאה ןעמ .ןייז הדומ ןיוש ךיז יז טעוו טלַאמעי ,"ןטייוו

 ןוא גָאמ ןופ ןײש רעקיטכיל רעד ייּב ץַאלּפ-קסּפ םוצ טריפעג
 .ןקוק ריא ףיוא ןלָאז עלַא ידּכ ,ריט רעכעלטיא ייּב ךיז טלעטשענּפָא

 יד טימ ץָאלק ַא וצ ןדנוּבעגוצ יז ןעמ טָאה קרַאמ ןטימ ןיא
 ;ןטײל וצ ןקור ןטימ ןוא ץָאלק םוצ םינּפ ןטימ ,םנעה יד ןוא םיּפ

 יי ר שש
 וי ' שש .
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 יזא .ןֿפױהרעמײש םעד ןדנוצעגנָא ןעמ טָאה רעטײװ לסיּב ַא ןוא
 טביירש ,"ןּבירג ענעונעג יװ ןטָארּב ןוא ןענערּב ןָאטעג ךיז טָאה
 םוצ טינּפ ןטימ טרעקעגמוא יז ןעמ טָאה ךָאנרעד ,רעסַאּפרַאֿפ רעד
 זיא דמעה סָאד לײװ ,טַאהעג יז טָאה עמַאמ יד יװ טעקַאנ ,רעייפ
 לָאז יז ,טרַאװעג ץלַא טָאה ןעמ ,טעילַאמסענּפָא ןעוועג גנַאל ןיוש
 םעד טָאטשנַא רעּכָא ,הבנג-רעטםיולק רעד ףיוא ןייז הדומ ךיז
 עטיורג ,עטונ=טינ ריא :םילוולז ןטָאשעג ליומ ריא ןופ ךיז ןּבָאה
 ,סָאד ריא טוָאלרעד יװ !ןעמוק ךייא ףיוא ןלָאז ןדייל ןוא ןייּפ
 רימ טימ טוט 1 !השא עטעקַאנ ַא ןקוקנָא לָאז םלוע רעצנַאג רעד
 השוּב טָאה {!יורפ ַא ןייטש ױזַא םיִנ טוַאל רָאנ ,טליװ ריא סָאװ
 ! טָאג רַאֿפ

 טָאה העונצ יד ,דייר עריא ףױא טכַאעג טינ ןּבָאה יז רעבָא
 יז ויּב ,טיירדעג ןוא ןסירעג ,טדנעוװעג ןוא טרעקעג גנַאל יױזַא ךיז
 קירטש עריא ןדנוּבעגּפָא יז טָאה .שנעה עריא ןעמוקַאּבסױרַא טָאה
 ;ןײרַא רעייפ ןסיורג םעד ןיא ןָאמענ ףרָאװ ַא טעּפמיא טימ ךיז ןוא
 עריא טימ ןזיװַאּב ךָאנ יז טָאה ,םױרַא ריא זיא המשנ יד רעדייא
 רעכיג לָאז יז ידּכ ,ןליוק יד ךיז ףיוא ןרַאשוצּפױרַא טנעה ענענייא
 ,ןרעוו טנערּברַאפ

 ןַא ץירּפ םמהרבא 'ר וצ ןעמוקעגנָא זיא םעדכָאנ ףכיּת
 ,ןדיי םעד ןּבעגסױרַא לָאז רע זַא ,לַאנוּבירט ןופ 2 גנורעדָאּפּפױא
 :יא טעװ ןײלַא רע ןוא ןרעו טריקסיפנָאק סננייא ןייז טעװ שיִנַא
 ןיא קרַאטש ןעוועג זיא ץירּפ רעד .טכירעג םוצ ןרעוו ןּבענעגרעּב
 ,טצעהעגרעטנוא םעד וצ ןּבָאה סָאװ ,טײלטַאמש יד ףיוא סעּכ
 ןליו ןייז ןגעק .ןּבעגעגכָאנ ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה רע רעּבָא
 :ענ םיא טָאה ןעמ ןוא ,ןעמהרבא בר ןענעסּפּת ןםייהעג רע טָאה
 ,ןילּבול ןייק םענעגנַאפעג ַא טכַארּב

 טָאה רע ןוא ױהטָאר ןיא טצעועגפיורַא םיא סָאה ןעמ

 ןיא לדיימ םעד ןופ דליּב םעד ןיא יײּברעד טינ ךיז ריא טנָאמרעד יצ 1
 םוצ ןדנוּבעגוצ ןסַאנ יד ךרוד ןּפטלש םפרַאדעג יז טמָאה ןעמ ?"תונּתמ יירד; סעצרפ
 ,..דיילק דיא ןעיליּפשרַאּפ וצ ףיוא םעקליּפש רָאּפ ַא זיולּב רָאנג ַא רַאפ ןמעּבענםיױא ךיז םָאה יז ןוא ,ררעפ ַא ןופ קע

 ,ווהנמזה ,, :םיימש לַאניגירָא ןיא = 2
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 ,החמש סיורג טַאהעג ,דיל םעד ןופ רעטַאּפרַאפ רעד טנַאז ,ןופרעד
 ןריפנײרַא טינ םיא לָאז ןדי ,ןקָארשענ ץלַא ךיז טָאה רע לײװ
 =רעד טָאה ןעמ רעכלעוו ןנעו ,"הסיפּת רעטשרעטנוא , רעד ןיא

 רעמ הסיפת רעד רַאפ טָאה רע ,ןכַאז עכעלקערש טליײצ

 :ענסױרַא םיא טָאה ןעמ תעשּב ןוא ,טיוט ןרַאפ יװ טַאהעג ארומ

 ,םלעג ךס ַא ןּבענ לָאז ןדי ,ןטעּבענ רע טָאה ּבוטש ןופ טריפ

 םוצ ;הטיפּת רעטשרעטנוא רעד ןיא ןטלַאה טינ םיא לָאז ןעמ יּבַא

 ןיא רעהַא .השקּב םמענייק ןָא ,ןײלַא ךיז ןופ ןעשעג סָאד זיא ףוס
 םיא ןעמוק טנעקעג טּפָא ןעמ טָאה ,ןסעועג זיא רע ואוו ,זױהטַָאר
 רערעדעי ,ןעמוקעג עקַאט ןענייז ןדי ךס ַא ןוא ,ןרעוו=ריואוועג
 =יו םייוו רעװ מלָאװ ןעמ ;טנוועג ןייז ןּבענעגּפָא םיא רַאפ טלַאװ
 טָאה רע רָאנ ,םיא ןעװעטַאר וצ ףיוא טכַארּבענסױא טלעג ליפ
 ,טיוט םוצ טירגעג ךיז ןוא ,טינ ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג ץלַא

 ןּבָאה םלועה לּכ סָאד ,טייצ רעזיד ןיא ןזעוועג רָאװ שע,
 ױזַא רע טָאה םורד ןוא ;טיײרּפרעד ןוא טזיײלרעד ןרעװ וצ טניײמעג
 ּבַאה ןײלַא ךיא ."טײרגעגנַא ןרָאװ ןּברקל זיא רע םָאד החמש ןייא
 ּבױל ךיא ,טָאנ רעּביל ;רּבחמ רעד רעּביא טינ ,טרעהעג םיא ןּופ

 רַאפ ןּבילקענפױא ךימ טסָאה וד סָאװ ,ריד קנַאד ךיא ןוא ךיד
 םגה .טרעװ טינ סָאד ןיּב ךיא זַא ,טניימענ ּבָאה ךיא ;ןּברק ַא
 ויא ךַאד ,החמש רעיײז טרעטשרַאּפ טרעוװ ךעלרעדניק עּביל עניימ
 =ירעד ;לארשי=לּכ רַאפ הרּפּכ ַא רַאפ יג ךיא סָאװ רימ רַאפ גונעג
 ,רעדניק ןוא ּבייװו רעביא זָאל ךיא סָאװ ,טינ ךימ טרַא רעּב

 =ריפ טַאה ןעמ ןעו ,טּפשמ ןופ גָאט רעד ןעמוקענ זיא םע
 =נַא םיא ןּבַאה םיטּפשמילעּב יד .ןעמהרבא 'ר ןמורפ םעד ןעמונענ
 =קואוו רענייש ַאזַא טסיּב ,ריד ףיוא דַאש ַא :טנָאזעג ןוא טקוקענ
 רימ ןלעוו ,הנומא ןייד ןופ ןסטערטּפָא טסעוװ וד ּבױא ;ןַאמ רעקיּפ

 ריד לָאז ןעמ רָאנ ,ןענערּברַאפ טינ ךיד לָאז ןעמ וַא ,ןענעקסּפ
 ;ןּבָאה ךיוא ןַאד וטסעוו טלעוו ענעי ןוא ,םיוט ןגנירג ץנַאנ ַא ןּוטנָא
 ,טסיזמֹוא רָאנ ךיז טימ ריא ,ןרַאה עּביל גטרעפטנעעג יז רע טָאה
 =ערט ןרעדָא עניימ לָאז ןעמ ןעוו ֹוליִפַא ;ןופרעד ּפַא רעסעּב טזָאל
 ,םהרבא סייה ךיא ,ןענעקרעד טינ הנומא רעדנַא ןייק ךיא לעװ ,ןעג
 ,קסּפ ןיימ ןוט ןיוש רימ ןעמ לָאז ןוא ,ןעמיוז םוניבא םהרבא ןופ ןיּביכ
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 ןעװ .ןענערּברַאפ םיא לָאז ןעמ ,ןעווענ זיא םולשַאּב רעד
 ןעגנערּב םיא לָאז ןעמ ,ןטעּבענ רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה רע
 ,ןעננוועג ןוא טצנַאטעג טָאה רע ןוא ,ןעקנירט םוצ דעמ נורק ַא
 םָאה רע ,םירוסי ערעסערג ןייק טמיטשַאּב טינ םיא טָאה ןעמ סָאװ
 ןגרַאמ ןעד, ,לטיה ַא ,תילט ַא ,לטיק םענייש ַא ןטײרגנָא ןסייהעג
 ןוא ןייש ךימ ךיא רעק םורד } ןריפ הנותח ןיימ וצ ךימ ןעמ טעוו
 =עד ,םוחי ןסױרנ ַא רָאג טימ ןּתחתמ ךיז ןיּב ךיא ,"ןריצ וצ ןייר
 טָאה רעדניק ןוא ּבײװ .,ןייפ ןוא ןייש ןדיילק ךימ ךיא זומ רעּביר

 הכוז טעװ רע ּבױא ;ןרעױרט טינ ןלָאז יז ,ןגָאזנָא ןסייהעג רע
 ןגעװטרעיײז רַאפ ןטעּב רע טעװ ,טָאנ רַאפ ןטערט וצ ןײז

 =ַאװ ןסעּבעגםױא טָאה רע ,ןגרָאמ רעד ןעמוקעגנַא זיא סע
 =מורַא םונ ןענעק ךיז לָאז רע ידּכ ,ךעלייל ַא ןוא רעסַאװ םער
 טימ טנגעזעג קיור ךיז ןוא ןסיײװ ןיא ןַאמעגנַא ךיז טָאה רע .,ןשַאוװ
 =סיורַא םיא טָאה ןעמ ןעוו ,ןעמוקעגנײרַא םיא וצ ןענייז סָאװ ,עלַא
 ןענייז םיחלנ יד .םלוע רעקידלַאװנ ַא ןעגנַאנעגכַאנ זיא ,טריפעג
 לָאז רע ,טרערעגנייא ץלַא ןוא ןטייז עדייּב ןופ ןעגנַאנענכַאנ םיא
 רעייא :טרעפשנעעג ץרוק ייז טָאה רע רַאנ ,ןּבױלג רעייז ןעמעננָא
 ףהימ טרעטשרַאפ ןוא ּפַא ךימ טוָאל ,טסיומוא זיא רעטַאמ ןוא ימ
 ,תוליפּת עניימ טינ

 רע טָאה ,1 "הכרעמ , רעד וצ טכַארּבענ םיא טָאה ןעמ ןעוו

 ?ןגירק ךייא טימ ךימ ךיא לָאז סָאװ ,ןרַאה עּביל :טגָאועג רעדיוו
 ךיז ןיא טינ ריּפש ךיא ,קסּפ רעייא רַאפ ךייא קנַאד ךיא ,אּברדַא
 ןוא לױק יוװ ױװַא זנוא טימ טליּפש ריא סָאװ ,דלוש םוש ןייק
 לָאז ,דיירפ טימ טוט םעד ךיא םענ ןגעווטסעדנופ רַאנ ,1 לגייק
 ,דײל ןעמוק טינ לָאז רעדירּב עניימ ףיוא זַא ,הרּפּכ ַא ןַײז רָאנ רע
 טכַאמעג ןּבַאה ןריי סָאװ דניז יד ןּבעגרַאּפ טינ ְךָאנ ויא רשפא
 .הרפּכ ַא ףיורעד ןייז ךיא לעװ ,ּבלַאק ענעדלַאג סָאד

 ןטײרגעגנַא םוצ ןּבױא ןופ ןעמהרבא 'ר ןדנוּבענוצ טָאה ןעמ
 =רעק ןצנַאנ םעד טלקיװעגמורַא ךָאנ םיא טָאה ןילּת רעד ,רעטייש

 ./ןפיוהרעמייש , רַאפ ןימרעמ רעד רעדיל ליימ ןיא זיא ױזַא 1
 ןיא ןליוק םימ םמרַאװ ןעמ סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאּב ליּפש.לגייק יד 2

 .ןרעקוצרעּביא ייז ידּכ ,ןעלגייק
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 יד ידּכ ,לױמ ןיא רעװלוּפ טנײלעגנײרַא םיא ןוא ךעּפ טימ רעּפ

 טוָאלעגסױא ךיז טָאה סָאד דָארג רעּבָא ;רעסערג ןייז ןלָאז םירוסי

 =ַאמשענייּב ןעמהרבא יר זיא טייקמורפ ןייז ןוא םטונ ןייז ,ןטונ םוצ

 ּכיּת רע ויא ,רעיפ סָאד ןדנוצעגנָא טָאה ןעמ יװ ףּכיּת ;ןענ

 -  .םיוניע עסיורג ןָא ןרָאװעג יירפ ןוא ןרָאװעג טקיטשרעד
 ,רסח טימ םױרַא זיא םהרבא בר וַא ,סױא עקַאט טמוק סע

 ןײטשוצסיוא טַאהעג טָאה םע סָאװ ,ןעגנוקינייּפ יד ןגעוו טרעה ןעמ ןעוו

 =ידלושַאּב רעקיּבלעז רעד ּבילוצ ווָאשַאמַאט ןופ סחנּפ שודק רעד

 ,רעטסױלק ןופ טיורּב עקיליײה סָאד ןענעבנג ןיא גנוק

: 

 װָאשַאמָאמ ןופ סחנּפ יר

 :לכיּב עכעלמענ סָאד טלײצרעד םיא ןגעוו

 =עג ויא רע ,2 וָאשַאמָאט ןיא ןסעועג ויא קידצ רעד סחנּפ יר
 ;ןסע ןוא ןעקנירט ןופ ןטלַאהעג טינ טָאה רע זַא ,שורּפ ַאזַא ןעוו
 טנרעלעג ןוא םיפוניס ןוא םיתינעּת ןיא ןעווענ קסוע טָאה רע קר

 ויא רע ,ןעועג טינ םַאג רעד ףיױא לָאמנײק םיא טָאה ןעמ .הרוּת
 טינ טלעװ יד שממ ייָמָטלָּב טָאה ןוא םיִרָרחידֲחּב ןסעזעג קר
 טינ לָאו רע סָאװ הלעמ עטונ יד ַאטינ רָאנ זיא םע ,ןעזעגנָא .יירפ

 ,ךיז ןיא טַאהעג ןּבָאה
 תלילע, ַאוַא ןרָאװענ טקעװרעד ךיוא זיא ןסחנּפ יר ן:עק

 =עגנָא ןוא הסיפּת ןיא ןעמונענ םיא טָאה ןעמ ."לאוגה םחל רקש
 ,טרירעגוצ םיא וצ ךיז טָאה ןילּת רעד רעדייא ךָאנ ןקינײּפ ןּביױה
 לקיטש ַא ןוא רעסַאװ ןּבענעג םיא ןעמ טָאה נָאט ןיא לָאמניײא
 זַא יװַא ,טכיל ןָא רעטסניפ רעד ןיא רע זיא ןסעוענ ,טױרּב ּבַארג
 =וצ טינ םיא וצ ןעמ טָאה ןדיי ןייק .ןעז טנעקענ טינרָאג טָאה רע
 =ייז טיילפמוא ןוא ןצַאר ,ןטעּב ןוא דחוש ןפלָאהעג טינ טָאה'ם ,ןזָאלעג

 ףיורעד { וװָאקירמעיּפ ןּבעל װָאשַאמָאמ רעדָא ןילּבול ןּבעל וװָאשַאמָאט 1

 ,ןסקַא יד רעפטנע ןַא ןּבעג םנעקעג רשפא ןסלָאװ

-" 



 ר

 ךצז

 ,קערש ןוא ןייּפ ןָאטעגנָא םיא ןוא רעמַאקרעד רעּביא ןכָארקעגמוא ןע?
 ערדלַאק יד ףָאלש ןיא ןסירעגּפָארַא ןצַאר יד םיא ןּבָאה לָאמ ליפיוו
 ּבלַאה ןעגנירּפשפיוא טנעלפ רע זַא ױזַא ,ּפָאק ןופ לטיה סָאד ןוא
 =ענ םיא ןיא הסיפת יד זַא ,טגָאזעג רע טָאה טױט ןרַאפ .ןעניז ןָא
 :רעד םיא טָאה ןעמ עבלעוו טימ ,םיוניע עלַא רערייא רעגרע ןעוו
 עטשרעטנא , ןימ ַאוַא ןעועג סָאד ויא אמּתסמ ,טגָאלּפעג ךָאנ
 ,טַאהעג ארומ טָאה םהרבא 'ר רעכלעוו רַאפ ,יד יו הסיפּת

 ןעײרּפַאב וצ ידּכ ןעלטימ ךס ַא ןָאטעג ןּבָאה םינלדּתש יד
 ךַאז יד לײװ ,ןּבענעגניײא טינ רעּבָא ךיז טָאה םע .ןַאמ ןמורפ םעד
 ןיא לַאנוּבירט ןופ :ץנַאטסניא רערעכעה ַא וצ ןעגנַאגרעד ןיוש זיא
 ירַא ףֹּכיּת לָאז ךַאז עצנַאג יד .זַא . ,1 גנורעדָאּפּפױא ןַא ןעמוקעגנָא
 ,לריימטסניד ַא ןענופעג ךיו טָאה סע :ןיהַא ןרעװ ןגָארטעגרעּב
 ,םיא ףױא טרפמעג טָאה סָאװ

 לָאז יז זַא ,טדערעגנייא ריא טָאה ןעמ :ױזַא םָאד זיא ןעשעג
 ךייר יז ןוא ןזָאלסױרַא יז ןעמ טעװ ,גנוקידלושַאּב ריא ייּב ןּביילּב
 ןעמונעגנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד קיטנעק  ;ןבַאמ
 יוניע רעד ײּב ךיז ױ טָאה .ןדיי ןנעק ףמַאק ןיא לטימ
 םחנפ יר זַא :ןסײהעג ריא טָאה ןעמ סָאװ םעד ייּב ןטלַאהעג ץלַא
 ןיא יז ןוא ,םיורּב ןקילײה םעד ןופ הבנג רעד ןיא קידלוש זיא
 סָאד טָאה רעּבײרשטָאטש רעד ,טקילײטַאּב ןירעד ןעוועג ךיוא
 יז לייוו זַא ,טנקסּפעג ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא  ,ןּבירשרַאּפ גנידצלַא
 יז ןעמ לָאז ,ךערּברַאפ ריא ןיא ןעװעג הדומ ןײלַא ךיז טָאה
 רעבלעוו ,לַאנוּבירט םוצ ןרָאװעג ןּבירשעגקעװַא זיא סָאד ,ןטייט
 זיא ז) טקיטעטשַאּב לדיימטסניד םעד ףיוא ןיד=קסּפ םעד טָאה
 ;סױרַא ןינע סנדיי םעד ןוא (ןילּת םוצ ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא עקַאמ
 ןמייק ןיא ןטדימשעג ַא דלַאּב םיא טָאה ןעמ ,ךיז וצ טרעדָאּפעג
 ,ןילּבול ןייק טקישעגקעװַא

 רע זַא ,רעהרַאפ ןטשרע םייּב ןדלָאמענ טָאה סחנּפ יר ןעוו
 ;טרעלקענ ךיז רעטכיר יד ןּבָאה ,ןגָאז וצ ךַאז ןייק ןופ טינ טסייוו
 ,םירוּביד .ערעדנַא ןדייר וטסעוו ,ןקינייּפ ךיד ןעמענ ךיז טעװ ןעמ ןעוו

 :גיילסיוא) װעזָאּפ/ קורדסױא ןשילוּפ םעד רּבחמ רעד מעונ ָאד 1
 ,(/בעוָאּפ ;

 (12) ךיירנייוו ,ט
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 ,!ןוייא-ןיש ַא טילגעגנָא ,רעדילג ענייז ןגיוצעגסיוא םיא טָאה ןעמ
 טנערּבעג ןזייא ןקידנעילג םעד טימ ןוא ןעקנעלענ יד םיא ןכַארּבעג
 רעדילנ יד טפיורשעגנײרַא םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד ,ּבײל ןייז םיא
 ךָאנ .ןייּפ עטסערג יד ןעוועג זיא סָאד ;ןעקנעלעג יד ןיא קירוצ

 ןּוא ,טסימ ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןטעקַאנ ַא םיא ןעמ טָאה יוניע םעד

 ,חוּכ לקערּב ַא ןָא ןגיל ןּבילּבעג זיא רע
 .גופ םיא ןעמ טָאה ,ךיז וצ ןעמוקענ לסיּב ַא זיא רע ןעוו

 יד וַא :םנייז ייּב ןּבילּבעג זיא רע .טכירעג ןרַאפ טכַארּבעג ײנסָאד
 םע וטסָאה ױזַא יו :טנערפעג םיא ייז ןּבָאה ,ןגיל זיא גנוקידלושַאּב
 יד דלַאּביו ,ןניל זיא םָאד זַא ,ןגָאז וצ ןרעטש םענרעּפוק ַאזַא

 =ּםָא דנַאנעּבלַאז טָאה ריא זַא ,ןעוועג הדומ ןײלַא ךָאד טָאה טסניד

 =טנעעג רע טָאה ?ןּבירשרַאפ זיא ץלַא ןוא ,ךערּברַאפ םעד ןָאטעג

 דייר עריא טימ טעװ יז זַא ,ןסיוו ןעוועג לָאז החּפש יד ןעוו ;טרעּפ

 ןעמ רָאנ ,שרעדנַא טרערעג יז טלָאװ ,טלעװ רעד ןופ ןעמוקמוא

 טָאה ןעמ ;ןּבילּבעג רקש םייּב יז זיא ,רקש טימ טריפרַאּפ יז טָאה

 יה ןרױלרַאפ יז טָאה ףוס םוצ ןוא ,טלענ ךס ַא טגָאזעגוצ ריא

 ,טלעוו ענעי ןוא טלעוו
 ןופ ןײגּפַארַא טינ טעוו דיי רעד זַא ,ןעועג ןּבָאה ייז ןעוו

 ןיא םע .יוניע רעד וצ ןעמונעג רעדיוו םיא ײז ןּבָאה ,געוו ןייז

 ;ןוייא-ןיש ַא טימ ןענערּב רעטייוו םיא לָאז ןעמ :קסּפ רעיינ ַא םיױרַא

 םָאד ןּבעג םיא ןוא םנייא זיּב רָאה עלַא ןרעשּפָא םיא לָאז ןעמ

 ךָאנרעד ,ןצנַאנניא ןעגנילשּפָארַא סָאד זומ רע ןוא ,ןעקנירטסיוא

 .ןילּת םוצ ןּבעגרעּביא םיא ןעמ לָאז
 םימ ץָאלק ַא וצ ןדנוּבעגצ ,ןעמונעג םיא טָאה ןילּת רעד

 םורַא םיא טלקיװעגמורַא טסייה סָאד ,ײטנַאּפשעגסױא, ןוא ריֿפ עלַא

 ערשּכ ענייז סָאד, ,ןניוּבנלײפ ַא יװ ןגיוּבעגסױא םיא ןוא ץָאלק םעד

 =ונעג םיא רע טָאה ךָאנרעד ,"ןקַאנק ןוט םיא ןיא ןּבַאה רענייּב

 ןוא םיפ יד ףױא ןוא טנעה יד רעטנוא טכיל טימ ןענערּב ןעמ

 ךעלקערש ןילּת רעד טָאה ייברעד ,רעכעל טנערּבענסױא שממ םיא

 ארומ יד ידּכ ,ןעמונעגנָא ןעוועג סָאד זיא ױזַא --- םיא ףיוא ןעירשעגנ

 *רערער טכַאמ ןעמ רעכלעװ ןופ ,ןזיא עּכַאטש ַא -- ןוייא.ןישט 1

 .רעלעּפײיוניע םעד ןופ םירישכמ יד ןופ רענייא ;סעניש
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 עקידנעילנ םנטייוורעד ןופ ןזיוועג םיא ןוא -- רעסערנ ןרעוו לָאז
 ץלַא טָאה שודק רעד ןעװ ,ןקערשוצנָא רעמ ךָאנ םיא ידּכ ,סנזייא
 ,יװַא טנערּבענ ךױא סנזייא יד טימ ךָאנ םיא ןעמ טָאה ,ןניוושעג
 .רענייּב יד ןופ ןלַאפעג ןענייז שיילפ רעקיטש זַא

 טכַאמענ :ננוקינייפ עיינ ַא טכַארטענסױא יז ןּבַאה רעטציא
 ןצנַאג ןפױא שודק םעד סָאד טגײלעגּפױרַא ,ךעּפ ןופ רעטסַאלפ ַא
 -עהצ טוג ךיז טָאה סָאד ןענַאװ זיּב ,טרַאװעג ןוא ןקַא ןויּב ּבייל
 ןֿפױא טגײלעגרעדינַא םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד ;ןדנואוו יד וצ טּפעלק
 ַאזַא טימ ןסירעג טָאה ןעמ .,ןסירעגּפָארַא רעטסַאלּפ םעד ןוא ןקור
 ןעירשעג טָאה שודק רעד ,ןסָאגעג ךיז טָאה טולּב סָאד זַא ,תוירזכַא
 ןגיװשטנַא ןוא טשלחרַאּפ ןּבילּבעג רע זיא ךָאנרעד .ּבײל ַא יװ
 : ,ןרָאװעג

 טכַארּבעג :םיינ םעּפע טרעלקעגוצ רעריוו יז ןּבַאה םעדכָאנ
 ןעמונענ טָאה ןעמ .ייז טציהעגנַא ןוא ןפיורש טימ לוויטש ענרעזייא
 יד טימ ןוא לוויטש ןיא טּפוטשענגײרַא ןוא םופ ןליוה םשודק םעד
 ךיוא ןעמ טָאה ןרעדנַא ןטימ ,םופ םעד ןעיירדנייא ןעמונעג ןפיורש
 םיפ יד :דלַאװעג ןעירשעג טָאה שודק רעד .ענעגייא סָאד ןָאטעג
 ןופ טקַאנקעג ןּבָאה רענייּב יד ןוא ,ןקַאּבעגםױא יװ ןרָאװעג ןעניײז
 ,ןפיורש יד

 טימ יז טגײלעגנַא ,רופ ַא ןעמונעג ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא
 =עגקעװוַא םיא ןֹוא ןסחנּפ בר םעד ןיִהַא טצעזעגּפױדַא ,ךעּפ רעפעּפ
 ,ץלָאה גרַאּב ןסיורג ַא טגײלעגנָא טָאה ןעמ ,הילּת רעד וצ טריפ
 ,ןענערּב רעסעּב ןלָאז יז ידּכ ,רעװלוּפ טימ רעטערּב יד ןטָאשַאּב
 רעד וצ ,עילַאּפ עקרַאטש ַא ןגָאלשעגנײרַא ןפיוהרעטייש ןטימניא ןוא
 ,רעײפ סָאד ןדנוצעגנָא ןוא קידצ םעד ןדנוּבעגוצ ןעמ טָאה עילַאּפ
 יד זַא ,ױזַא רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו ןפרָאװענ ךיז טָאה שודק רעד
 ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא רע זיא ךָאנרעד ;טלסיײרטעג ךיז טָאה עילַאּפ
 ךָאנ ויא םיעשר יד רַאּפ .המשנ יד ןעגנַאגעגסױא םיא זיאיס ןוא
 ׁשַא יד ןעמונעגפיונוצ ךָאנ ןּבָאה ייז :גונענ ןעוועג טינ סָאד רעּבָא

 ,ךייט ןיא ןפרַאװעגנײרַא יז ןוא
 ,קסּפ םוצ טריפעג שודק םעד טָאה ןעמ ןעוו טייצ רעד ןיא

 רעד ,סנ רעסיורג ַא ןוא ,תוחי?כ טגָאזענ ןלוש עלַא ןיא ןעמ טָאה
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 .לַאהַאּב ןּבָאה םָאװ ,ןדיי :ןעשעג טלָאמעי יא ,רּבחמ רעד טליײצ
 =עג ןבַאה םיוג ךיוא ןוא ,עיצוקעזקע רעד ףיוא טקוקעג טייהרענעט
 ןעניז רעטייש םוצ ןגָארטעג שודק םעד טָאה ןעמ תעשּב זַא ,ןעז
 םָאװ טייצ עצנַאג יד ,םיא רעּביא ןגיולפעג ןּביױט עסייוו=ייש ייווצ
 ןוא ,רעײפ ןיא ןעװענ ךיוא ייז ןענייז טנערּבעג טָאה שודק רעד
 =ענ טעילַאמסרַאּפ טינ ערעײז רעדעפ ַא וליפַא זיא ןגעווטסעדנופ
 =ענ ךיז ןּבָאה סָאװ ,תרשהכַאלמ ןעוועג םיווענ ןענייז סָאד ,ןרָאװ
 ךיז ןּבָאה ,ןעועג סָאר ןּבָאה סָאװ ,םיוג יד .שודק ןרַאּפ ןעימ ןַאט
 רימ ;טנָאועג ןבָאה יז ןוא ,סָאד קידלייצרעד ןרערט טימ ןשַאוװַאּב
 ...ןעשעג ַאד ןיא טכערמוא םיורג ַא זַא ,ןיילַא ןעיײטשרַאּפ

 דלַאּב עדנענעל ַא ןּבעװ ךיז טמענ סע יװ ,ןיוש רימ ןעעז טָא
 ןּבעגעגרעּביא יז טרעוװ עדנעגעל עדעי יװ .אפוג שינעעשעג םעד ךָאנ
 =יװ ,וײװַאּב ןרעכיז רעמ ַא ךָאנ ןעמ ףרַאד סָאװ :טקַאפ ַא סלַא
 ?ןעועג ןּבַאה םיונ וליפַא דלַאּב

 וצ

 עקָארק ןופ תיּתמ יר
 רַאנ ,הרות ןיא רָאנ םינ רעטנרעלעג ַא ןעוועג זיא תיּתמ יר

 ןיא ןוא םיחלנ טימ ןרידוטש טּפָא טנעלפ רע ,ןכַאוטלעװ ןיא ךיוא
 .ךרד ןופ ןריפּפָארַא טוָאלעג טינ ךיז טָאה רע ;ןענַאטשַאּכ ליואוו
 =!טש רעד טימ םיא ףיױא םירמוּכ המּכ , רעדיו ךיז ןּבָאה לָאמנייא

 רבוג םיא ןּבעגעגנייא טינ רעּבַא יז ךיז טָאהיס ;ןפרַאש ןוט ריד
 םיא ןּבַאה יז סָאװ ,סעּכ ןיא קרַאטש ןרָאװעג יז ןענייז ;ןײז וצ
 וצ םיא ןסָאלשַאּב ןּבָאה ייז ןוא ,"ןרידוטשרעּביא , טנעקעג טינ
 רעייז ףיוא בתּכ-רעטסעל ַא ןּבירשעגנא ןּבָאה ייז ,רַאפרעד ןלָאצַאּב
 =רַאפ סָאד ןּבָאה ןוא ,תיּתמ 'ר ןּבירשעג טלַאװ סָאד ךיילג ,הנומא
 ,סרעטסיולק עלַא ןיא טײרּפש

 =ענ ןוא ווּורּפ ַא ףיוא ןעמונעג ןַאמ ןקילײה םעד טָאה ןעמ
 עקַאט סָאד טָאה רע וַא ,ןייז הדומ לָאז רע ,ןעגניווצ םיא טלָאװ
 .תמא םייּב ןּבילּבעג זיא רע רָאנ ;ןּבירשעג

 ןעלקיװמורַא םיא לָאז ןעמ :קסּפ רעד םיא ףיוא סױרַא זיא

 : בי צ ==
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 ןוא לּבעװש טימ סָאד ןסינַאּב ,קירטש טימ ןניוּבנלע ןויּב טנַאה יד
 עקידנעילג טימ ןקעּב םױרג ַא ןופ ןטנוא ןופ ןעילַאמס ןוא ךעּפ
 ץלַא יז ןּבָאה ײּברעד רעננעל ןרעױרעג לָאז ןייּפ יד ידּכ ,ןליוק
 .ענ רָאָנ רעּבָא טָאה רע .ןיז הדומ לָאז רע ,שודק םעד ןסיײהעג
 זַא ,ןייז הדומ ךיא לָאז טָאװ :ןפורעג ןוא "לארשי עמש, ןעירש
 !ןניל ַא זיא'ס

 רוהמו שודק רעד ןוא טנערּבעגּפָא טָאה טנַאה ערשּכ יד ןעוו
 ,ןטָארַאּב ןעמונעג םיעשר יד ךיז ןּבָאה ,ןעועג הרומ טינ טָאה
 טינ לָאו רע ,ןילּת םעד ןסײהעג ןּבָאה יז .ןוט לָאז ןעמ סָאװ
 .ףעמענ טינ ךָאנ ןעמ לָאז ןּבעל ןייז רעּבָא ,םיוניע ןייק ןרָאּפש
 -ַאב ,רענלַאק ַא יװ זלַאה םורַא טוה יד ןדנושענּפָא םיא ןעמ טָאה
 ךעלרעמַאי טָאה רע .,ןדנוצעגנָא ןוא ןפנַארּב טימ ןדנואוו יד ןסָאנ
 רע ,טרערָאפעג רעדיוװ ןוא טיײרפעג ךיז ןּבָאה יז רעּבָא ,ןעירשעג
 לָאז טָאג זַא ,ןטעבעג רָאנ רעּבָא טָאה שודק רעד .ןייז הדומ לָאז
 לּכ רַאפ הרפּכ ַא ןײז לָאז רע ןוא םױט םעד ןקיש רעכיג םיא
 .טיא ןוא ןקור ןופ םנעמיר טנערטענ םיא טָאה ןילּת רעד .לארׂשי
 ךַאנ רע טָאה ײּברעד ;ןײרַא שַאט ןיז ןיא ןפרָאװעג ןעמיר ןבעל
 ןפיוקרַאּפ סָאד לעװ ךיא ,ןעמוק ץונ=וצ טונ טעוו'ס :טכַאמעג קזוח
 ףיוא ןדנואוו יד ,,,סרעסעמלָאנ ערעײז ןפרַאש וצ ףיוא םיאפור יד
 טימ ןטַאטַאּב ןוא ךעּפ טימ טרימשַאּב יז ןּבָאה ביל םשודק םעד
 םייב ןבילּפעג טרָאּפ ויא רע רעּבָא ,ןדנוצעגנָא םָאד ןוא לּבעװש
 ,ץנַאט םוצ יװ ,הנושמ-התימ רעד וצ ןעגנַאגעג זיא ןוא תמא

 =עגנָא טָאה ןעמ ןוא ,ןענערּברַאּפ ףיוא ןעוועג זיא קמּפ רעד
 ?עגסױרַא ןילּת רעד םיא טָאה רעירפ רעּבָא ,"הכרעמ, יד טיירג
 ןוא ןקַא םעד קַאה ַא טימ טקַאהעגּפױא :לױמ ןופ גנוצ יד ןסיר
 ןרעגנעלרַאּפ וצ ידכּב .גנוצ יד ןטניה ןופ טגנַאלרעד גנַאװצ ַא םימ
 ,ןצרַאה ןפיוא סקַאלּפ טנײלעגפױרַא ךָאנ םיא ןעמ טָאה םירוסי יד
 ,ןפיוהרעטייש םוצ ןדנוּבענצ םיא טָאה ןעמ רעדייא

 ?וצ ןעמ טָאה ,טנערּברַאפ ןצצנַאגניא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו
 -ענסיוא ןוא 1 סקיּבדָאר ַא ןיא יז ןטָאשעגנײרַא ,שַא יד ןעמונעגּפיונ
 ...ןּבײלּב טינ רכז ןייק רָאנ ןריי םעד ןופ לָאז םע ידּכ ,ןסָאש

 ,רעדער ריפ ףיוא םרימעג טרעװ סָאװ ,סקיּב עסיורג ַא 1



182 

 ה

 ווּישעשק ןופ המלש י'ר

 ןָא לכיּבַא םלײצרעד 1וּושעשק ןופ שודק םעד ןנעװ
 ;ױװַא ןָא ךיז טּבײה סָאװ ,טַאלּב=רעש ַא

 ט-מ לא ןונינכ המלש ר"רה טודקה ןמ
 ,2 םימ ח ר

 :הרוש יד טייטש ךָאנרעד
 ,לארשי לכ םשלו היתניכשו דוחי םשל

 :טסקעט רעד קעװַא טייג דלַאּב ןוא
 ר"רהמ רוהטה שודקה לע טכאמנ לכיב שאד ךיא באה;

 ,4 ײ,..ו"ישעשרקמ 3 ד"יה ליוונז לאומש ר"רהמ ןב המלש
 טימ ךיו טקידנע ןוא תורוש ןציירד טלַאה ריפנײרַא רעד טָא

 ,נוא יבירשג שע באה ןניײוו טימ ,.,.., :רּבחמ ןוֿפ המיתח רעד
 שודקה ןב לאומש .(ןּבירענ==) ןבירג ךיא באה ןרהערטמ ןיימ

 לכ יפּב ארקנה ךברעיוא תחפשממ ד"יה דוד ר"רה
 ,"ןילבולמ לאומש 'ר

 םלַא ךיא טסואוַאּב ויא ךַאּברעיוא לאומש רעד
 ,16099 םַאדרעטסמַא ,"לאומש דסח,} רפס ןשייערּבעה ַא ןופ רּבחמ

 ךיוא ,ןויװעגנָא טינ זיא ןרָאװעג טקורדעג ןיא לכיּב ר עונו א ןעוו
 =רעטסמַא ףיוא ןוייו תויתוא יד רָאנ ;טרָא-קורד רעד ָאטינ זיא
 ,טָאטש עיירפ עקיצניײא יד ןעוועג טלָאמעי סָאד ויא בנַא ןוא ,םַאד
 =ַאּב ענייו ףיוא ץרַאה סָאד ןדיירפיוא טנעקעג ךיז טָאה דיי ַא ואוו
 ,טקַאפ רעד וַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד רעדיוו טייצ רעד ןגעוו ,רעקירד
 רימ יװ ,בײנּת ןיא ןּפָאלרַאפ ךיז טָאה ,ןּבירשַאּב ָאד טרעװ סָאװ
 ןיא ,1609 11092--1001 ה"ר ,אפוג רוּביח םעד ןופ סױרַא ןעעז
 טליײצרעדרעּביא ןטקַאפ עכעלמענ יד ןרעװ ,רפס ןשִיערּבעה םעד

 .ןָאס ךיימ םייּב ןילּבול ןופ םורד ףיוא למעמש ןיילק 8 ,41269766
 ."ןופ/ רָאנ "ןמ,; טינ ןיוש מיימש םמסקעמ ןופ ךעלמייז יד רעּביא
 .טולּב ןייז רַאפ ןענעכער ךיז לָאז טָאג --- שוימד םוקי ינדא;
 = 00 א = .ןעמָאנטַאמש םעד ןופ םרָאפ עשיניאַארקוא יד ןּבעגעג ָאזלַא זיא ָאד
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 ,הרעשה םרעריינשנייטש לכש ןפיוא רעּבירעד ךיז טגייל ;רוציקּכ
 ,1699---1699 ןשיוצ טקורדעג זיא לכיּב סָאד זַא

 םינ זיא רעדרָאּפסקָא םעד ץוחַא רַאלּפמעזקע רעטייווצ ןייק
 ,טסואווַאּב

 ,גתיּב=ףלַא חסונ:יּפ-לע ןעיײנ םעפַארטס קיצפופנואסקעז יד

 !ןיימ רעטַאּפ רעקימרַאּברעד ,םימחר אלמ לֹא

 ןייז ןרערט ןיא זַא שרעדנַא טינ 2 ןענוט ןגיוא ןיימ

 ,טָאנ רעביל ,ךָא ;תורוג ערעטיּב יד ןגעוװ ןופ

 ןייא וצ ןײז תומוא יד רעטנוא םיּברה וניתונוועּב רימ סָאד
 !טַאּפשעג

 ןַאמ ןעמורפ םעד המלש יר רוהט שודק םעד םיּברה וניתונוועב
 ןַאט ןריפ ןילּבול ךָאנ ב"נּת תנשּב ןעמ טָאה
 ;ןעגנַאנַאּב זיא רע יד הלילע רענייא ןנעוו ןופ
 .ןעגנַאפעג ןילּבול ןיא טצעועג םיא ןעמ טָאה ַאולַא

 ,ןעמונרַאפ טָצה 3 רש ןייא סע ָאד דלַאּב רָאָנ
 ןעמוקעג ןילּבול ךָאנ רע זיא ,ןעננַאפעג זיא המלש יר סָאד
 ,ןייז םלעװעג ליצמ םיא טָאה ןוא
 ,ןיּפ ערעטיּב יד רַאֿפ טכַאדעג טָאה ףיורד םינ רע ָאד
 ןהמלש יר ןגעק "הלילע, יד ןענַאטשַאּב ויא םע סָאװ ןיא

 ,ריישרעטנוא רעד ויא סָאװ ;סיוא טינרָאנ רּבחמ רעד זנוא טנָאז
 רעד ,רקיע םוצ דלַאּב ןעמוק רימ ?רערעדנַא יצ לוּבלּב ַאזַא יצ
 טינ םיא ךיז טָאה'ס רעּבָא ,ןדיי םעד ןעװעטַאר טלַאװעג טָאה ץירּפ
 ,תוּככס ברע ןהמלש יר ףױא סױרַא זיא טּפשמ רעד ,ןּבעגעננײא
 הנירה רענילּבול עסיורג יד "ןרָאװענ קירָאי , טשרָאקָא ויא'ס ןעוז
 ןרעוש לָאו המלש 'ר :ןעװעג זיא םולשַאּב רעד .1056 רָאי ןופ
 ,קידלושמוא זיא רע וַא ,הרוּת=רפס רעקילײה רעד ייּב לוש ןיא
 ןיוש רעּבָא ;ןרעװ לוצינ םעדכרוד טעװ רע זַא ,טניימעג ןּבָאה ןדיי
 =םיוא טָאה ןעמ .טױט ףיוא קסּפ רעד סױרַא זיא העובש רעד ךָאג-

 רעּבָא ,עיפַארגָאמרָא רעטריזינרעדָאמ ַא םימ םסקעט סעד ָאד ןּכינ רימ 1
 .םרָאװ ייּב מרָאװ

 ,ןעומ 2
 יןייד ןייז רַאפ ןָא ץירּפ רעד ךיוא ךיז ממענ ָאד ,סע טסייה ;ץירּפ 3
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 ָאר סָאד דניק ןייא זַא ךיילג ויולּב ןוא קידעקַאנ , שודק םעד ןָאטענ
 =ניפ ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא ןוא "םיוש םרעטומ רעד ןיא טציז
 ,התימ בייח ןענייז סָאװ עלַא ןציז םע ואוו ,הסיפּת רערעטס

 ,"ןבַײרט תונלדּתש עסיורנ ןטעט} םיניהנמ ןוא םישָאר יד
 ןנָאװצ ןעמוקַאּב ןוא םיצירפ יד וצ דחוש םיורג ןּבעגעג ןּבָאה ײז
 טראפ קידצ םעד טעװ ןעמ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא תוּכוס רָאנ ,ךיוא
 טנַאועג ןוא לוש ןיא ןסעועג ןעמ ויא תוכוס גָאט ןצנַאנ ַא ,ןטייט
 ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טרעהרעד טינ ןענייז תוליפּת יד רָאנ ,תוחילס
 םינ ןעק ןעמ ּבױא זַא ,ןטעּבעג ןוא תונּתמ ןּבענ ןעמונענ רעדיוו
 .ערעגנירג ַא ןייז התימ יד שטָאכ לָאז ,ןּבעל םשודק םעד ןעװעטַאר
 ןכארּפש ,ןושארה קס94 :ןפלָאהעג טינ טָאה סָאד וליּפַא רעּבַא
 ,ײדנַאטשּב ןייז ןּבַאה זומ ,איז

 ןטשרע םעד .םיוט םוצ ןטיירג ןעמונענ ךיז טָאה קידצ רעד
 זַא ,ןדיירניא ןעמוקעג םיא 1 םירמוּכ יד ןענייז דעומה-לוח גָאט
 ןכַאמ םיא ןעמ םעװ ,ןּבױלנ ןייז ןוֿפ ןרעקּפָא ךיז טעוו רע ּביוא
 רע רַאנ ,דלָאג ןוא רעּבליז ליפ םיא ןּבעג ןוא רַאה ןסױורנ ַא רַאֿפ
 טייקשידיי ןופ ןטערטּפָא טינ טעװ רע :טגָאזעגּפָא ףרַאש ךיז טָאה
 יײז .ףַארג ַא רעדָא ץירּפ ַא רַאפ ןכַאמ םיא סעװ ןעמ ןעוו וליּפַא
 נעט יײװצ ךָאנ זַא ,טזַאזעג םיא ןּבָאה ןוא ןרָאצ ןיא קעװַא ןענייז
 יד רַאנ ,ןעמוקעג רעדיװ יײז ןענייז הּבר-אנעשוה .טייצ רע טָאה
 ריד םעװ ןעמ :;טנַאועג ןּבַאה יײז .ענעגייא יד ןעוועג זיא הבושּת
 ןגעו םשה-שודיק ןופ, :טרעפטנעעג רע טָאה ,טכער ןייד ןוט טנייה
 ,2 "מבעשעג ןייז ךיא ליװ

 רַאפ ןכַאמ "םינרּבקה השודקה הרבח, יד ןעמוקענ זיאי'ס
 ןעמַאק רעּבײװ עמורפ יד, ןוא .,גנַאלרַאפ ןייז טול ןורָא ןַא םיא
 רַאּפ ,ןעירשענ ײװ .,ןעיינ וצ םיכירכּת םוא רעדנַאנַאייּב ןענייוו טימ
 יו ןעעז ןעוט ןגיוא ערעזנוא סעכלעוו ,ןכַאמ וצ םיכירכּת ןקידעּבעל ןייא

 =יתבש 'ר זיא ,טפוש ָםוצ טריפעג שודק םעד טָאה ןעמ ןעוו
 שודק רער .דמעה ןייז ןגָארטעג ןוא םיא טימ ןעגנַאגעגטימ 3 יוול

 ,םיחלג 1
 .ןמכָאשעג 2
 ?םָאּבעלַאּב רעשימָאטש ַא 1

 יא

 - לא

 . א ש"ל א

 א טי
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 טָאה יתּבש 'ר .ןּבָאה םעװ רע התימ ַא רַאפ סָאװ טנערפעג טָאה
 טקנַאדעג המלש יר טָאה ,ּפָאק םעד ןקַאהּפַא ריד טעװ ןעמ ;טגָאזעג
 טלָאװ ,הילּת רעד ףױא ןעגנַאהעג םיא ןעמ טלַאװ :ןטשרעּבײא םעד
 רעדניק ענַײז ךױא רָאנ ,םיא רָאנ טינ םדנעשעג היווּב התימ יד
 ?יױרַאּב ַא רַאנ ןעוועג רעבָא זיא רעפטנע סיתּבש יר .טיוט ןייז ְךָאֹנ
 ,ןעגנעה ףױא ןעוועג דָארג קסּפ רעד זיא ןתמא רעד ןיא :גנוק

 :וצ םיא וצ רעדיוו םירמוּכ יד ןעניײז ּבוטש ןיא טפוש םייּב
 ןיימ יו רעמ :ןעוועג זיא רעפטנע ןייז ,שסיזמוא רעּבָא ,ןענַאטשעג
 סָאװ המשנ רעד רעּביא ;|!עמענ טינ רימ ייּב ךָאד ריא טנעק ןּבעל
 ;טכַאמ ןיק טינ ךָאד ריא טָאה ןּבענעג רימ טָאה רעּפעשַאּב ןיײמ
 .טשעג ויא יתּבש 'ר ,רעכינ סָאװ טכער ןײמ רימ טוט רעּבירעד
 :עננַא םירמוּכ יד ןבָאה ;ןייּפ םיורנ ןיא רמעה ןטימ ייברעד ןענ
 עג דמעה םעד טימ םיא טוָאל ?ןײרַא דיי ַא טמוק יו, :ןּבױה
 ;"ןָאמ ףושיּכ דמעה םעד טימ ליו רע ןעד 1 ןָאג קעװַא דניווש
 ,ןטערטּפָא טזומעג יתּבש יר טָאה

 םריפענסױרַא םיא ןוא שודק םעד ןעמונעג טָאה ןילּת רעד
 עוייב יד ןרָאװעג ריואוועג ןעמ זיא לוש ןיא .טָאטש רעד רעטניה
 ,טגַאלקעג ןוא טניײװעג ,ןיילק ןוא םיורנ ,ןדי עלַא ןּבַאה ,הרושּב
 המלש יר טָאה ,ץַאלּפ-קסּפ ןפיוא טָאמש רעד רעטניה ןעמוקעגנָא
 םיא ןבַאה יז .םילמוּכ יִד ןופ הייר יִר ןיימשוצסיוא טַאהלנ רעֶרו
 ףכיּת םיא יז ןעמענ ,ןדמש וצ ךיז טיירנ זיא רע ּכױא זַא ,טגָאזע;
 ,"ןעײרּפרעד רענייד ךיז טעוו ןיילק ,םיורג ,גנוי ,טלַא --- 2 ןעיימ ?לַאש ןוא ןטיימורט ןוא ןקױּפ ,טײלליּפש ײלרעלַא ןייג ןלָאז סױרַאֿפ ןוא, ,רירפ םיורג ןיא דובּכ םױרנ םיִמ ןײרַא טָאטש ןיא קירוצ

 ,ןרעוװש ןעמָאנ ןקילײה ןייז ייּב וט ךיא :ךארּפש שודק רעדא !
 ,ןרעהוצ לי  ןיימ טינ דײר עשירַאנ ערעייא ךיא םָאד
 ,םיוועג רימ זיא סָאד ,טָאנ וצ זיא גנונעּפָאה ןיימ ןעד
 ,"ויא ןליופַאּב ריד סָאװ וט :רע טגָאז ןילּת םוצ ןוא
 =ענּפָא טָאה ןילּת רעד .הּפרח טימ קעװַא ןענייז םירמוכ יד

 עמש ןעירשעג ךיוה טָאה רע .טנַאה עטכער ןײז שוק םעד טֹקֲאה
 .ןײיג 1
 .םנעמורמסניא.זָאלּב ַא 2
 .רעמ 3
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 ןעועג זיא רעדיוו ןוא םירמוּכ יד ןעמוקעג ןענייז רעדיוו ,לארשי
 ןוא ;"ןייא םינ רימ 1 ןעניינ דייר עשירַאנ רעיא, :רעפטנע רעד
 ,"קעװַא ייז ןופ םינּפ רשּכ ןייז טרעק רע,

 טנַאה עטקַאהעגּפָא יד שודק םעד ןּבענעג טָאה ןילּת רעד
 רעד וצ רעטײל םעד ןײנּפױרַא ןסייהעג םיא ןוא םערָא ןרעטנוא
 .מורַא םיא ןעמ טָאה .,טַאהעג טינ חוּכ ןייק רעּבָא טָאה רע .,הילּת
 =םיױרַא םיא ןּבָאה טכענק ייווצ ןוא ,ּבײל םורַא קירטש ַא ןדנוּבעג
 טנַאה עטקַאהעגּפַא יד ןעמונעג ןילּת רעד טָאה ךָאנרעד ;ןגיױצעג
 טשרע ןַאד .ּפָאק טהמלש 'ר רעּביא לנענ טימ ןגָאלשעגוצ יז ןוא
 רע ,ולַאה ןפיוא טייק=הילּת ענרעזייא יד ןָאטעגנַא םיא ןעמ טָאה
 טָאה ,לארשי=עמש םײנַארעּביא ןעיירשוצסיוא ןויװַאּב טינ ךָאנ טָאה
 =עגסיוא ויא שודק םעד ןוא ,רעטיײל םעד ןפרַאװענּפּפרַא ןילּת רעד

 ,המשנ יד ןעגנַאנ
 להק ץנַאנ ןעוו ,לוש רעד וצ ןעננַאנרעד זיא הער הרושּב יד

 אלמ לא שודק ןרַאּפ טכַאמעג דלַאּב טָאה ןעמ ,ןּבילקעגפיוא ןעוועג זיא
 ,ןייוועג ןופ טנעה יד ןכָארּבעג ןּבָאה עלַא ןוא ,םימחר

 ןבעל ןייז הּבר=אנעשוה ןָא שודק םעד ןיא יװ ,ןעירשעג ײװ
 !ןעמונַאּב ןדרָאװ

 !ןעמוקַאּב טינ בוט=םוי רעזנוא זנוא זיא יוװ ,ןעירשעג יו
 טקַאהענּפָא טנַאה ןייז שודק םעד ןעמ טָאה יו ,ןעירשעג יו

 .!ררעווש םעד טימ

 !טרעקרַאפ םד וצ םשג ןופ הכרּכ יד זיא יו ,ןעירשעג יו

 הּבר=אנעשוה ןָא רוהטו שודק רעד ויא יװ ,ןעירשעג יו
 !ןעגנַאהעג ןדרַאװ

 ,ןדרָאוװענ טרעטשרַאּפ הרוּת-תחמש רעזנוא זיא יו ,ןעירשעג ײװ
 !ןעגנַאלרַאּפ ךָאנרעד טוט 2דיי 2 רעדיא ןייא ואוו

 ,תולנ ןטּבירטַאּב םעד ןיא ןגיוא ערעזנוא ןייז םרעטסניפרַאפ
 .תונווע ערעווש ערעזנוא 5 סלַא 4 ןענוט שרעדנַא טינ םעבלעוו

 ןש 1
 ,הערעי 2
 ,/הרוהי} רדסּכ ןוא ָאד םיימש טסקעמט ןיא 3

 ,ןעומ :
 יו
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 ןעננעה טוָאלענ שודק םעד ךָאנ ןעמ טָאה ןקיזָאד םעד וצ
 יד ןוא דנַאש יד ןדיײ רַאפ ןרעננעלרעד וצ ידּכ ,ןכָאװ עכעלטע
 =עג ,םלעג ליפ הליהק רעד טסָאקענ ךָאנ טָאה םע .גנורעטסעל
 ןכַאמ ךיז ןלָאז םירמוש יד זַא :סנייא רָאנ םינּפַא ןעמ טָאה טלעוּפ
 תשרּפ זַא ,ןּבעגעגרעּביא טרעוו םעדכַאנ דלַאּב לייוו ;קידנעעז טינ
 ,ןעוועג שפנ-רסומ ,םיטַאּבעלַאּב עבושח ,ןדיי ירד ךיז ןּבָאה ךל=ךל
 .הילּת רעד ןופ שודק םעד ןעמונענּפַארַא ןוא טכַאנ רעד ייּב קעווא
 םייניַא-ףיױא טיינעגפיוא טַאהעג ןױש ןּבַאה רעּביײװ עמורפ יד
 .טכער ןייז ןָאמעג רוהט=ףוג םעד טָאה אשידק=הרבח יד ןוא ,םיכירכּת

 ו

 עקָארק ןופ אנכש יר

 ַאנַאיעלרַאּב רעד ןוא ךיז טניפעג אנכש 'ר ןופ דיל סָאד = |
 עשּפיה טימ דיײבתּכ רעד ויא ןּבירשעג רָאנ ;די;בתּכ ַא ןיא
 =ירַא םרּבחמ םעד טינ סיווענ ךיז רַאפ ןּבָאה רימ זַא ױזַא + ,ןזיירנ
 -- טסקעט רעונוא יא יצ ,ןגָאז וצ ךעלגיממוא זיא סע ;לַאניג
 =:ַא ןַא ןופ טריּפָאק --- טיהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ רעקיצנײא רעד

 ןיא ןבירשעג ,עּבַאגסױא רעטקורדעג ַא ןופ רעדָא טּפירקסונַאמ רעד |

 ןענעקרער ךיו טזָאל טפירש עטשיװרַאּפ יד ליפיוו ףיוא ,סָאד

 עטצעל יר .1682 == ּב"מּת טסײה סָאד ," ייכב לוק עמש תנשּב,
 :ןינעק רער וצ ןּבענ ךיא ליוװ ןעמָאנ ןיימ , :ןענייז תורוש ייווצ
 ןמ טוט {?} ךעלסיז יר דמלמ םהרבַא 2ר"רהמ 1א"אל ןב בקעי
 ,ןעמענ לכיּב םעד ףױא ןַארַאפ ךָאנ ןענייז םעד ץוח .,"ןנענ ךימ

 לאומש רמכ א"אל ןב בקעי, :ןוילג ןפיוא ןּבירשעגוצ ןענייז םָאוװ
 ןב ןלדיי ==| לדי אדוהי ןוא (לָאמ ייווצ) |?ץלַאמש :--| ץלמש
 רערָא ?רעּביײרשרעּביא סָאד ןענייז יצ ,ףשמש קיציא ר"רהכ א"אל
 =ענניײרַא זיא סע רערייא ,לכיּב םעד ןופ רעציזַאּב עקידרעטעּפש רשפא

 ,םיהלא שיאל 1

 .בר ברה ונרומ 2



188 

 =רעד טײטשַאּב השורי ןייז ןופ סָאװ ,ןרעמײהנעּפָא דוד יר וצ ןלַאפ
 ?ַאנַאיעלדַאּב רעד ןופ גנולײטּפָא עשיערּבעה-שידיי יד טשרקיע

 =ענ טָאה רע סָאװ ,ןענירעד ןענַאטשַאּב זיא דניז סאנכש יר
 םיא ףיוא ןיּבָאה םיצקש אייווצ , ;םילּכ-רעטסיולק עטעבננעג טפיוק
 =וצ הסיפּת ןיא טצעזעגנײרַא םיא טָאה ןעמ ןוא ,"ןיועוװעג הדומ
 עבעלטנײװעג יד ןּבױהעגנַא ךיז טָאה סע  ,ייווצ ענעי טימ ןעמַאז
 טָאה ײאנכש יר רעטוג רעד, ,םיוניע ךרוד גנושרָאפסיױא ; רודעצַארּפ
 ןַײז טרעטכײלרַאפ טינ טָאה םע רָאנ ,תמא ןצנַאנ םעד טליײצרעד
 =ַארק ןייק טכַארּבעג םיא ןעמ טָאה טכַאנרַאּפ נָאטשרענָאד א .לרוג
 ןעלטימ יד .ןייז הנעמ ןעמונעג םיא ןעמ טָאה גָאטרַאפ גָאטײרפ ןוא ,עק
 ,םערַא ןרעטנוא טכיל טימ ןענערּב :עקידנעטש יד ןעוועג ןענײז
 םעד ןפרַאװענּפָא טָאה רע .דָאר ַא ףיוא ןטכעלפ ,טיוה יד ןדניש
 םעד ןופ , :ןעווֶעג ויא רעּפטנע ןײז ;ןיז וצ רפוּכ ךיז גָאלשרָאּפ
 ליו טאנ ןקידּבלעז םעד ןופ ,ןיראבנ ןיראוונ ןיב ךיא שאוו טאנ
 =ענ רעיז רָאנ טָאה רע ,"ןיראלראפ ןירעוו |רעדיוו ==} רודיוו ךיא
 =ַאפ ןטלַא ןייז ןוא ּבײװ ןייז םיא וצ ןזָאלוצ לָאז ןעמ זַא ,ןטעּב

 םיא טָאה רעטַאפ רעד .טרעוװַאּב ןרָאװעג זיא גנַאלרַאּפ רעד ,רעט
 =ענ םיא טָאה ןוא ,טיײקשידיי ןופ ןטערטּפָא טינ לָאז רע ,ןטעּבעג
 .,ןוױה עטייוו ןוא דמעה סייוו ַא תרשמ היעשי טימ ןעמַאזוצ טכַארּב
 רעד .התימ רעד וצ ןריפ םיא טעװ ןעמ ןעוו ןוטנָא סָאד לָאז רע

 ןעוועג טינ ןיא סָאד ןייז לטבמ ןוא ,ןעגנעה ףיוא ןעוועג זיא קסּפ

 םינ לָאז ןעמ זַא ,טלעוּפעגסױא שטָאכ להק טָאה ןטייקכעלגימ ןייק

 ארומ טָאה ןעמ לייוו ,1 רעױט-:"קרַאמװק , ןכרוד שודק םעד ןריפ
 ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןלַאּפנָא טינ הלילח לָאז "ןעמ, זַא ,טַאהענ

 =וקעג ,רעױט םעיינ םעד ךרוד םיא ןעמ טָאה טריפעגסױרַא
 קירטש םעד ןָאטעגנַא דלַאּב םיא ןילּת רעד טָאה ,הילּת רעד ֹוצ ןעמ
 יד, ןּבַאה ,ןגױצעגפיורַא םיא טָאה ןעמ רָאנ יװ ןוא ,זלַאה ןפיוא
 םיא ףױא ןפרַאװענ ךַאנרעד ,םיא ןיא ןסָאשעגסיוא ףּכיּת "םיוג
 ןעק ןעמ שאוו ןיבַז הרדנא ןאטנ ןא םיא ןעמ טאה םג, ;רענייטש
 ,*ןּביירש טינ

 ליימ רעטידיי ַא ,1.821011602 == ן"קירמזקא תּבירשעג מסקעט ןיא 1
 .עקָארק ןופ
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 יש , יר .ּפָארַא טינ טרָאפ הליהק רעד זיא טַאלג ןצנַאגניא

 ןופ ,ןלוש עשיטיװעי יד ןופ םידימלּת ענעי .ןענייז סָאד --- "רעל
 --- 1 תורצ ענױזַא ןייטשוצסיוא טַאהעג ןלוּפ ןיא ןּבַאה ןדיי עכלעוו
 ןיבאה 'נוא, קרַאמ ןפיוא ןדרעווש עזיולּב טימ ןלַאּפעגנָא ןענייז
 =יילעגסיוא ,טרעלעגסיוא ==| טרעלג שיוא רעּבלװנ אייווצ ה"ועּב
 :וקענּפָא ןענייז ערעדנַא יד ןוא ,קעװַא יז ןענייז ךָאנרעד ,"|טקיד
 ,קערש טימ ןעמ

 ןופ טכַאנ רעד ןיא .ןעגנַאהעג ױזַא שודק רעד זיא געט םקעז
 םוצ קעװַא ןדי עכעלטע ןענייז נַאטיײרּפ ןגעקטנַא גַָאטשרענַאד
 2עקסַאק רעזייל רענייא ןוא ,ןבעל רעייז קידנלעטשנייא ץַאלּפ=קסּפ
 רעד ןופ שודק םעד ןטשינשענּפָא טָאה ןוא רעטייל ַא ףיוא ףױרַא זיא
 רעשידי רעד ןיא טכַארּבעג רעפרעק םעד טָאה ןעמ ןעו .הילּת
 טלַאװ שדקמה:תיּב סָאד ךיילג ,ןייוועג ַא ןרָאװעג דלַאּב זיא ,םַאנ
 הרובק וצ טכַארּבעג שודק םעד טַָאה ןעמ .ןרָאװעג בורח טשרע
 ,םימחר אלמ לא ןַא םיא טכַאמענ תּבש ןוא

 וַא ,שינערָאװ רעד טימ סױא רּבחמ רעד טזָאל ןוָאלפױא
 =ראפ רעד קרַאטש יװ ,ןכַאז עטעבנגעג ןייק ןפיוק טינ לָאז רענייק

 םעד ןסינעג ןלָאז רימ טָאנ טעּב רע ןוא ,ןייטשוצ טינ לָאז רעפיוק
 ,םישודק יד ןופ תוכז

 ו

 ףָאש ענעטכַאשענ ַא יװ
 ץנַאג ויױלּב רימ ןּבָאה 32 תונּברק עקיטולּב ערעדנַא יד ןנעוו = |
 ןמ; םכַאּברעױא לאומש וצ טרָאװכַאנ םעד ןיא תועידי עצרוק
 טייטש סָאװרַאפ ,ענַארפ יד טלעטש רּבחמ רעד ,"המלש יר שודקה
 =ענ ַא וצ ןכילנענ ןענייז רימ) ײהחבט ןאצכ ונבשחנ, :םילהּת ןיִא

 ,2209 :ייז ןסייה שילױוּפ ףיא 1
 ,ייקסאק רויל םשייה רנייא,/ ;מסקעמ ןיא 2

 רעמייו םעװ סע עכלעװ ןגעװ ,םישודק רענליװ יירד יד ןגעװ ץוחַא 3
 .רעדנוזַאּב רייר יד ןייז
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 וצ ןעװעג ךָאד טלָאװ רעקיטכיר ,ךיז טכוד ;("ףָאש רענעטכַאש
 י("הטיחש רעד וצ םריפ ןעמ סָאװ ףַאש יװ,,) יחבטל ןאצכ, ןגַאז
 ;1יװַא קוסּפ םעד טנשרד רע ןוא

 סָאװ ףַאש רעקידעּבעל ַא וצ טינ ןכילגעג ןענייז לארשי רימ
 --ןעד יװ .התימ עגננירנ ַא ןָא ןעמ טוט ריא םירָאװ ;יז טכעש ןעמ
 םמענ ןעמ :ףָאש רענעטכַאש עגַא וצ ןכילנעג ןעניי ז לארשי רימ
 יװַא ,רעייפ םייּב יז טָארּב ןעמ ןוא רעקיטש ףיוא יז טקַאהעצ ןוא יז
 יװ םישודק עקידעּבעל יד טימ םוט ןעמ .,םישודק ערעזנוא ןענייז
 ,ףָאש רענעטכַאשעג ַא טימ

 יז יו ,טײהרעקידעּבעל םיּברה וניתונועּב ןעמ טלטרעפ לייט
 =םימערּפ ןופ ןרהא 'רּכ הדוהי שודק םעד ןַאטעג ןּבַאה

 =עגסױרַא ןוא ולַאה םעד ןטניה ןטינשענפיוא םיא טָאה ןעמ ;2על
 ,טלטרעפעג טייהרעקידעּבעל ךָאנרעד ,ןקַא ןכרוד גנוצ יד ןגייצ

 יװַא ,עילַאּפ רעד ףיוא טייהרעקידעּבעל ןעמ טגָאלש לייט

 .ןילבול ןופ ההוהי רב םההרבא יר יװ
 ךיילנ ,ייז טָארּב ןוא רעייפ טימ הנעמ ןעמ זיא םישודק לייט

 ילּתפנ 'רּב ףלַאוו-ןימינּב 'ר םימ ןַאטעג טָאה ןעמ יװ
 ווָאקול ןופ בקעי ירּב גילעז=םחנּפ יר ןוא

 !ה ןוא גווָאקַאמ ןופ ןתנ י'רּב ןמהנ םישודק יד
 טָאה !טָאט שיינ ןופ שריהיבצ 'רּב לוונייז-לאומש
 ,5 טנערּברַאפ טייהרעקירעּבעל ןעמ

 א ה

 ןזיוּפ ןיא העושי ןוא קערש
 ,ריל ןשידיי ַא ןופ ריואוועג רימ ןרעוו לַאפ ןייא ןנעוו זיולּב

 רער :ןרָאװעג טדנעװעגּפָא זיא 5 יד ןופ דרעווש יד ואוו

 .ןושל ימי ןמימ םינרעמ 7 הק טרָא םעד ןּבינ רימ
 ,ייילסמרּב ;ןּבירשעג
 .החווקמ  ןבירשעג
 א = ס0 וט = .ושרח:ריעָא :מסקעמ ןיא

 ךיא ךיוא ןַארַאפ ןענייז תועידי עקיּבלעז יד ןוא שֹרד רעקיּבלעז רעד 5
 .1699 םַאדרעמסמַא ,ײלאומש דסח, םרּבחמ םעד
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 שרוח ןצנַאנ ַא ןּבעװש ןדיי טכַאמעג טָאה 1696 ןופ לוּבלּב רענזיוּפ
 יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ךָאנרעד רָאנ ,המיא רעכעלּברעטש ַא ןיא
 טפור "לארשי תלואנ רפס , ,עשלַאפ ַא ןעוװעג זיא גנוקידלושַאּב
 שיערּבעה ןיא ןטקַאּפ ענעי ןגעװ טליײצרעד סָאװ ,לכיּב םַאד ךיז
 רעש ןפיוא דלַאּב ,1 ןטײז עניילק קיצרעפנואריפ ףיוא שידיי ןוא
 רעמינַאנַא רעד ךיז שדנעו (שידיי ןיא רָאנ ןּבירשעג זיא רעכלעוו)
 ךיז ריא טרעװ ,ןײלק ןוא שורג וצ שרעה, :םלוע םוצ רּבחמ
 ןרָאװ זיא 2 ןנוופ ק"ק לארשיּב םאו |ריע ==| רע איו ,ןייז חמשמ
 רעװ .,ןועוג ליצמ לארשי ללכ ה"ּב ה"בקה טָאה טימ ָאד .ןזענג
 ןמ טעה ,ןהעשיג הליהק רונוא ןיא ןעטסדנימ ==) ושנימ שָאד וײח
 הרצ תע ןייא ווַא ..ןיהעונ טינ ליימ ליפ ףיוא תודהי ללכ ו"ײח
 ײ,,,ןטייצ שורושחא רעטניז ןועווג טינ זיא

 :ענעגײא סָאד רעדיוו רימ ןרעה עּפָארטס רעטשרע רעד ןיא
 טָאנ איו ,דרע רעד ףױא רציז ,רעקלעפ ריא ,וצ טרה,

 =עוו רימ ..,.דרעװש םעד ןופ טמרעשיּב זנוא טָאה רגיטכעמלַא רעד
 =ילנ טאנ ןא ןילאז רדניק שדניק טימ אד ,ןּבײרשּפױא שלַא ןיל
 רימ ןילעװ ירדנא שאד ;ןּבײרש שלַא רימ ןלעװ רוציקב ...ןיִּב
 =רַאפ ==| ןאיטש רפ לָאװ ןאק רגולק רעד רבָא ,,,ןּבײלּב ןזאל
 ,3 "ןה ןגיוא טאנ ןיא טהיג ןיבַאה רימ איו ,!ןייטש

 ;יװַא דיל רעזנוא טול ןעמוקעגרַאּפ זיא אפונ ךַאז יד
 ףיא ,הריפס ןיא געט קיצרעפ ןוא ייווצ ,(1606) וײנּת ןיא

 ןפיוא ןעגנַאנעגסױרַא ררושמ םייח ידּב קחצי 'ר ןעמָאנ ןטימ דיי ַא

 טנגענַאּב םיא טָאה ."ןייז וצ היחמ דניק ןוא ּבײװ ןייז, ,קרַאמ
 טָאה די רעד ,דרעװש רעד וצ ןַאטעג ּפַאכ ַא ךיז ןוא "לרע ןַאָה
 רע .ןעמוקַאּב ךַאנ רע טָאה ןקור ןיא ךָאטש ַא רָאנ ,ןפיול ןעמונעג
 ןוא ,זיוה ןיא רעריּבלַאּב ַא וצ רעטדנואוורַאפ ַא ןּפָאלעגנײרַא זיא
 ,המשנ יד ןעגנַאגעגסױא םיא זיא טרָאד

 ,ךעיוּברַאפ םעד ןפָארטשַאּב טזומעג טלָאװ עיצַארטסינימדַא יד

 :םרעריינשנייטש םיול ;מרָאקורד ןוא רָאי ןופ זײװנַא ןָא זיא לכיּב סָאד 1
 ,1696 םורַא גָארּפ :(5292 'םונ} ַאנַאיעלדָאּב רעד ןופ .גָאלַאפַאק

 ,002028 :םרָאפ עשיליוּפ- יד 2
 / ;  ,לַאיגירָא ןופ גיולםיוא 3
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 =ניה ןפױלטנַא וצ רעדרעמ םעד ןפלָאהענ ןּבָאה דניירפ עטונ רָאנ
 ןּבַאה .(ריטסַאנָאמ ַא ןיא) "תוחלנ םעד רעטנוא, טָאטש רעד רעט
 רעד ןופ םיסנרּפ יד טגָאזעגנָא טינ ,ןריי ךס ַא ןעמונעגפיונוצ ךיז
 יד  ,ריטסַאנַאמ םוצ קעװַא ןענייז ןוא םיחלנ יד טיִנ ןוא הליהק
 חצור םעד זנוא טּבינ :ןכַארּפש ײז ;וױה םָאד ןטלגנירַאּב םידוהי
 יו םיורא

 ,שטייטס :טייקכעלטסיינ רעד ןשיווצ רעדורעג ַא ןרָאװעג זיא
 =ענ רעּבלעו ןענייז,; ןריי ?ריטסַאנָאמ ַא ףיוא ןלַאּפנַא ןלָאז ןדיי
 ריא ונוא רעּביא ןּבַאה ןלעוו ןוא דנַאל ןדמערפ םענייא ןיא ןעגנַאפ
 ...קַאלג=דלַאװעג יד, ףיוא ןסייהענ ןּבַאה םיחלנ יד ,ײטנַאהרעּבײא
 ןלַאז ןזיוּפ ןיא ןדי עלַא וַא ,טימרעד טקעמשעג טָאה םע ;"|גָאלש
 ןיא ןשטנעמ גונעג ןעוועג ןענייז םע לייוו ,םענייא זיּב ןעמוקמוא
 וצ וָאל ַא ךיז טונימ רעד ףיוא טרעקַאלעג רָאנ ןּבָאה סָאװ ,טָאטש
 ןּבַאה עגר רעטצעל רעד ןיא רָאנ ,לַאטרַאװק ןשידיי םעד ףיוא ןוט
 ןעמוקענ יז ויא םע ליײוװ ,ןומה םעד ןטלַאהעגנייא ךָאנ םיחלג יד
 ןלַאּפנַא םעד ןופ טינ םיסנרּפ יד ןסייוו רשפא זַא ,קנַאדעג רעד
 ךיו ןופ ןָאטעג תומטש םעד םידוהי עכעלטע יד ןּבָאה, ,ױזַא ּביױוא
 =נַא ןייק ןוא ײז ,ןייַא ןדייל יײז ןנעמ ,1 טלעפעג ײז ןּבַאה .ןײלַא
 ןעמ טָאה ריטסַאנָאמ םורַא ןדיי יד ןשיװצ ,2 ןיימ םידוהי ערעד
 טָאה ;"םישמש:להק, יד ןופ םענייק ןענופעג טינ עקַאמ קילג םוצ
 טַאה עשיטַאטש יד ןוא ,ןריי ע-עלטע יר רָאנ ןייּפ ןָאטעגנַא ןעמ
 ,ןפַאלטנַא זיא חצור רעד ,ןרירוצנַא טרעוורַאפ ןעמ

 טאה דלעפ ןיא :הרושּב עויײּב ַא סױרַא זיא תועובש נח=ורסא
 ,3 "ןרַאה עכיוה ןופ , ןעוועג ויא סָאװ ,רעליש ַא ןגָאלשרעד ןעמ

 קידתוירוכַא ןוא רעדיײלק ןופ טּבױרַאּב ןעוועג ויא רעּפרעק רעד
 =םיוא גנוצ ןוא ץרַאה ,טקַאהעגּפָא םיפ ןוא טנעה :טעשטעילַאקעצ

 ,ןגָאלשעצ םינּפ עצנַאנ םָאד ,ןטינשעג

 .טקירניזעג 1

 .רעמ 2

 םעסעלרעּפ ,י עו) ןוױּפ ןיא לוש רעמלַא רעד ןופ טרטנוק ַא םיול 3
 ןוז ַא ןעוועג רעמעגרהרעד רעד זיא (גנוקרעמנָא 166 'ז ףיוא םנָאמרעד ,לקימרַא

 .קינרָאּבָא ןיא עממָארַאמס םעד ןופ
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 ןיא טכַארּבענ םיא ןוא גורה םעד ןענופענ טָאה ןעמ ןעוו
 רעליש םעד וַא :"ןנָאז תודע שלַאפ ןָאט לרע ןייא טָאה , ,טָאטש
 טימ ןענַאמשעג ויא ,תודע רעד ,רע .ןדיי יירד טענרהרעד ןּבָאה
 ןּבָאה ןדיי ירד יװ ,ןעזעג רע טָאה ,זױה ַא ףיוא קירוצ נעט עכעלטע
 ,ךיז יז ןליּפש סָאד זַא ,טנײמעג טָאה רע ,רעליש ַא ךָאנ טגָאיעג ךיז
 סָאד רע זומ רעטציא רַאנ ;טכַא ןייק ףיורעד טגיײלעג םינ רע טָאה
 -רער ןּבָאה יז סָאװ ,טנײה ןזייווסיוא ךיז טוט סע, לײװ ,ןדלעמ
 | ,"טנײמעג טימ

 ןיא סָאד ןַא ,ןסָאלשַאּב ןוא טּבײלנענ דלַאּב םיא טָאה ןעמ
 ןופ חצור םעד ןפױלטנַא טזָאלעג טָאה ןעמ סָאװ ,רַאפרעד המקנ ַא

 ײז רימ ןוָאל ,טמוק, :|עיײרשעג ןרָאװעג ןענייז ,ןררושמ קחצי
 ײ!ןּביױט יד יװ וַא ןטכעש יז רימ ןוָאל ,ןּבכױרַאּב ןוא ןטסיװרַאּפ
 ןעמוק ןלעװ םירעױּפ יד ןעו :ןַאלּפ ַא טכַאמעג טָאה ןעמ ןוא
 וצ ןעמענ ךיז ןעמ טעװ ,ןײרַא טָאטש ןיא 1 גָאטנוז םענירג ןפיוא
 ןדיי ַא רַאפ הנּכס ַא ןרָאװעג ןיא םע .,רעוייה ערעײז וצ ןוא ןדיי

 םעד ןרענ טלָאװ 2 רעדיװטיא, :טָאטש רעד רעטניה ןײנוצסױרַא
 טָאה לײװרעד .,"ןסייּבעצ םיא רע טלָאוװ ייווצ ףיוא ,ןסיירעצ ידוהי
 ,לַאפנַא םוצ ןטיירנ ןעמינעג ךיז ןעמ

 רענזױּפ ץנַאג ןיא ןגָארטעגרעּבירַא ךיז טָאה המוהמ יד
 עלַא ףיוא טרעיינ ,ןײלַא טכַאדעג טינ ײז ןּבָאה זנוא ףיוא, :דננעג
 .,ןוױּפ ןומוצכָאנ טיירנענ ךיז ןעמ טָאה םוטעמוא ,3 ,ןיימעג 'ןדיי
 =עג ןענייז ,םורעג טינ ךעלטנײװעג ןּבָאה ןלדּתש ןטימ םיניהנמ יד
 ןבָאה טָאטש רעד רַאפ .ץוש ןוא ףליה ךָאנ תוררש רַאפ ןעגנַאצ -

 ןודַא רעד רָאנ ;ןסיש טנרעלעג ןוא טריטשומ 4 רעליש ןיוש ךיז -

 7161002 ת1602161ג, 8ז4ת61) ײגָאמנוז רענירג, םםייה ןײמעגלַא ןיא 1

 נָאמנוו רעד םניימעג אמּתסמ זיא ָאד רָאנ ןע כס ַאּפ רַאפ גָאטנוז רעד (500ת128
 ,אגח-ןירג ןופ

 .רעדיוופעי 2

 .תוליהק עשידיי עלַא ףיוא 3
 ,לָאצליפ עמריזיאערּבעה ַא ,םירַאלָאש-=/םירלש, :ײז ןסייה טסקעמ ןיא 4

 ײרעליש , ךיוא ,90001215 שינײטַאל םיול ,9000121 שילױּפ ,רַאלָאש ןופ םרָאפ
 ,שרוש םעד ןופ זיא:

 (12) ךיירניי װ .ם
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 יד ןופ ןוא ,ןרעיוט יד ןסילשרַאּפ ןסייהעג טָאה 1 ידָאװַאװ לודגה

 ןעמונעגנָא ךיז ןּבָאה םָאװ ,םיצירּפ ןעמוקעג ןענייז ןפיוה עקימורַא

 ;רָאה יד ּפָאק ןופ זַא ליפ ױזַא רָאװ קלָאפ סָאד  ;ןדיי יד רַאפ

 םינ ריש ויא םע .3 "רָאש ןייא זַא ןנעקַא 2 ןדניטש םיצירּפ רעּבַא

 ןּבָאה ןדי .תונחמ ייווצ יד ןשיוצ םױטשנעמַאזוצ ַא וצ ןעגנַאגרעד

 ,ןײז הצנמ טציא ןלָאז םיצירּפ יד ןעוו וליּפַא זַא ,ןענַאטשרַאפ רעּבַא

 טוָאלעג רעּבירעד ןעמ טָאה ;ןדיי וצ ןײגסיוא ףוס רעד ךיוא טעוו

 רעײטשרַאפ יד .נעלשענ ןופ ןוָאלּפַא ןלָאז ייז ,םיצירּפ יד ןטעּב

 לג יד וצ דייֵר עסיז טימ טדנעוועג ךיז ןּבָאה הליהק רעד ןופ

 ןלַאּפנָא ןופ ןדיי ןצישַאּב לָאז ןעמ זַא
 -ןלעוו ײז ;לטימ ַאזַא טרעלקעגסיוא טציא ןּבָאה םיאנוש יד

 ןצעהפיוא םיוועג רע טעװ ,רעטָאפ םרעליש ןטעגרהעג םעד ןעגנערּב

 וקענ ויא רע ןעו :טרעקרַאפ טקנוּפ רעּבָא זיא ןעשעג ,ןומה םעד
 רעד טינ טָאה ןדיי וצ זַא ,ןענַאטשרַאּפ רע טָאה ,ןויוּפ ןייק ןעמ
 =ענ ויא ,ןנימ=רּב םעד ןּבָארנַאּב ןסײהעג טָאה רע ןוא ,ךערּברַאּפ

 | .טפיוקעגרעטנוא רעטָאפ םעד ןּבָאה ןדיי זַא ,יירשעג ַא ןרָאװ
 ןעמ טָאה קרַאמ ןפיוא :םיינ םעּפע ןפָארטעג טָאה עלייוורעד

 =יילק עטקיטולּברַאּפ ןפיוקרַאּפ ןעמוקענ זיא סָאװ ,עיונ ַא טּפַאכעג

 .םָאד וַא ,ןויװעגסױרַא ךיז טַאה'ס ןוא ,טקַאּפעג יז טָאה ןעמ ,רעד
 ןכַאו יד טָאה יז זַא ,טגָאוענ טָאה יז ,גורֵה ןופ רעריילק יד ןענייז
  ןּבָאה ןדיי .ןוײװנָא טנעקעג טינ יז טָאה סָאװ ןוא ואוו ;ןענופעג
 - ירד ַא ןּבָאה םיעשר יד רַאנ ןפלַאהעג יז ןענייז שציא זַא ,טניימעג

 ;ׁשעצ .ןוא םעגרהרעד רעליש םעד ןּבָאה ןדיי ,ױזַא עקַאט :קירוצ ןַאטענ

 עא .ןענופעג סםָאד טָאה עיוג יד ;ןּפרַאװעגקעװַא רעדיילק יד
 טייוו םינ 4 ענשזַאגָאר לטעטש ןופ ןעוועג זיא עיוג עטלַא יד

 ןעמ וַא ,ןרָאװעג ריואועג לטעטש ןיא זיא ןעמ ןעוו ,ןזױּפ ןופ
 יד ןּבָאה ,תרה ןופ רעדײלק יד טימ עױג יד ןטלַאהרַאפ טָאה
 ןוז ַא ןעניואוו רעטלַא רעד טימ זַא ,טסואוורעד ךיז ןדיי עקיטרַאד

 געדָאװעיַאװ

 .ןענַאטשעג ןענייז
 ,הנחמ

 628 טשנ2 89 = ,וזינשנאר , :ןּבירשעג טסקעט ןיא
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 יב ןעורעד ןוא ןקוקכָאנ ןעמונעג יז טָאה ןעמ ,רעטכָאט ַא ןוא
  ףעמ ןעװ .טולּב טימ טרימשרַאּפ זיא סָאװ דמעה ַא רעטכַאט רעד
 ןרָאװעג יז זיא ,סָאד טָאה ײױ ןענַאװ ןופ ,טגערפעג ריא ייּב טָאה
 =ורּב רעד ריא טָאה סָאד זַא ,טרעפטנעעג ןוא ןקָארשרעד קרַאטש
 ,רעטײװ טנערפעג טָאה ןעמ .,ןשַאװסיױא ןסייהעג ןוא ןּבעגעג רעד
 .ןגיוושעג יז טָאה ,רעדורּב רעד זיא ואוו

 ןיא ןענופעג םיא יז ןּבַאה ,ןכוז םיא טזַאלעג ןדיי ךיז ןּבָאה
 ,בוטש רעד םורַא טלעטשענמורַא ךיז ןּבַאה ןדיי עכעלטע .זיוהריּב א
 =ענקעװַא זיא רענייא ןוא ,ןקיטכעדרַאפ םעד ןזַאלוצסױרַא טינ ידּכ
 וצ ליצמ ,ןלַאּפ םופ וצ רע טוט הררש יד , ,הררש רעד וצ ןפָאל
 וד !הררש עּביל עקיצרַאה ןיימ :ךַארּפש רע .ןלַא םידוהי יד ןייז
 רעטציא ."הרצ ןייא רַאפ ןיא זנוא ףיוא סָאװ לָאװ ךָאד טסייוו
 ןופ םיא וָאל ,ןײלַא וד םוק, :ןרָאװעג טקערעגּפיוא ךַאז יד זיא
 טנייפ יד טנעה יד םיוא ןויילרעד זנוא וטסעוװ יױװַא ,ןייּפ לסיב א

 ."ןזייּב יד
 =עג ,וױהריּב ןיא ןדיי םעד טימ ןעננַאגעגטימ זיא הררש יד

 =יּבַא םיא ןַאטענ ןוא ."ןײרַא לּביטש ןיא, דושח םעד ןעמונ
 .םיױא גנַאל טנעקענ טינ סָאד טָאה רעטקידלושַאּב רעד ,ןייּפ עלעט
 רע .חצור רעד עקַאט ןיא רע זַא ,טגָאועגסױא טָאה ןוא ןטלַאה
 .ַאּפש םיא טימ ןײג לָאז רענעי זַא ,רעליש םעד טדערעגנייא טָאה
 רע טָאה ןטניה ןופ ;"ןעגנַאפ םומ שיּפ ןעמ יו, ןוט קוק ַא ,ןריצ
 =יִנֲא רענעי זיא ,ןקעטש ןטימ ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןּבענעג ןּברק םעד
 =פארַא ,טייטעג םיא רע טָאה קעלש עקידרעטייוו טימ ;ןלַאּפעגרעד

 =ומ רעד וצ סָאד טכַארּבעג ןוא רעּפרעק ןופ רעדיילק יד ןעמונעג
 ,ןסייהעג טַאהעג יװַא טָאה יז לייוו ,רעט

 ,טדנעװענּפא זיא הנּכס יד זַא ,טניימעג ןּבָאה ןדיי רענשוַאנַאר ||
 ןיא טרָאד רָאנ ;װױּפ ןיא הרושּב יד ןגָאונָא טקישעג דלַאּב ןוא
 ךָארּב ןייא, ,קילגמוא םעיינ ַא ןיא ןרָאװעג טרעקרַאּפ ףליה יד רַאג
 סע טנַאק ריא ,ןקרַאטש ןוט ךיז טָאה ךָארּב ןרעדנַא םעד רעּביא
 רעדנוז עגר ןײק ,הער 2 רעדנוו העש ןייק ,1 ןקרַאמ לָאװ ךייא

 .ןקרעמ 1
 וַא 2
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 ןבעל רעזוא ףיוא טכַאנ ןוא גָאט ןּבָאה דנייפ יד לַא ןוא ;ענּפ

 ,?טבַארטעג
 טכַארּבעג ןוא ענשוָאנַאר ןופ ןטייר וצ ןעמוקעג זיא דיי ַא

  =עיָאװ םוצ) לודנה=ןודָא םוצ הררש רעקיטרַאד רעד ןופ ווירּב ַא
 חצור םעד טָאה ןעמ ,שינעעשעג םעד ןופ גנוּבײרשַאּב ַא טימ (עדַאװ

 רעּבָא .התימ-יביײח יד ןשיוצ טצעזעגנייא ןוא ןזױּפ ןייק טכַארּבעג

 ןדיי ןּבָאה סָאד זַא ,ןגָאז לָאז רע ,טרערעגנַא םיא ןּבַאה םיעשר יד

 ָאד טָאה הצור רעד ,רעליש םעד ןטייט ןסייהעג ןוא טלעג ןּבעגעג

 =רעד רע טָאה ,ןעװעֶטַאר רשפא םיא טעװ סָאװ ,געוו ַא ןעזרעד

 טצײרעגנַא םיא ןּבָאה ,ןיז יירד טימ רעטָאפ ַא ,ןדיי זַא ,טלייצ

 לטייּב ןיא טגיילעג ...ײז ןּבָאה ןדליג קיצנַאװצ , :רעליש םעד ףיוא
 טכירעג רעד .ײןייּפ ןוא ןצרַאמש עסָארג ןוטנָא םיא לָאז ךיא ,ןײרַא
 רע ּביוא ןוא ,דנַאנַאכָאנ געט יירד חצור םעד ןגערפ וצ ןסָאלשַאּב טָאה
 .קידלוש ןענייז ןדיי זַא ,ןמיס ַא זיא ,דייר ענייז ייּב ןּביילּב טעװו

 יד ןוא ,סניו טדערעג געט ײרד עלַא טָאה חצור רעד
 =עגסיוא םיוק וּבָאה ןדיי ,ןדרעוװש יד טפרַאשעג ןיוש ןּבָאה םיעשר
 יד ןעדא .ןקינײּפ רעירפ ךָאנ ןטקידלושַאּב םעד לָאז ןעמ ןטעּב

 2 לָאמסָאד ;ןקיניּפ 1 ןיא טעװ ןעמ ויּב ,רָאלק טינ ךָאנ זיא ךַאז
 טלָאמעי ןגָארּפ יוניע םעד ףיוא םיא ןעמ זָאל ,רָאװ טשרע רע טגָאז
 סָאד ןּבָאה טכירעג ןופ ןרַאה יד ."ןגָאז 4 רעטשרעדנַא רע טעוװ
 ןצרַאמש יד ךָאנ זיּב ןטרַאװ ןלעװ רימ :טרעפטנעעג ןוא ןעמונעגנַא
 םָאד ןגָאז ךיוא יוניע רעד ףיוא רע טעװ רעמָאט רָאנ ;ןייּפ ןוא
 לוצינ טינ עוו ךייא ןופ רענייק ;טָאנ ןפלעה ךייא לָאז ,עכעלמעג

 ,ןרעוו
 רעד ןופ רעריפנַא יד טימ ןעמַאװצ 5 ילּתפנ 'ר ןואנ רעד

 ,םיא
 ,טלָאמעי

 .ןגער
 .שרעדנַא

 וילּתפנ רחרהומ ןואגה,, :למיט ןלופ ןטימ ןפורעגנָא רע םרעו דיל ןיא 5
 = ש0 ןפ ו=

 :ערטסָא ןיא 1649 ןריוּבעג ,לּבוקמ ןוא בר רעטסואווַאּב ַא ,ןהּב ילּתפנ בר זיא'ס

 ןעװעג רע זיא 1704--1690 1718 ןיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןּברָאמשעג ,(ןילָאװ)

 ,624--623 ג 'לקיצנע ַאיַאקםיירװעי 'לנפ ,ןזױּפ ןיא בר:פּפיוה
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 :ענ טָאה 1 ןשרד ףסוי יר ןוא ,תינעּת ַא ןעוועג רזונ ןּבָאה הבישי
 טָאטש ןיא רָאנ ,וומּת שדוח ןיא ןעווענ זיא םע .הבושּת וצ ןפור
 ,רוּפיּכ-םוי ַא ןרָאװעג זיא

 לָאז רע,2 ירעטביר=ףרַאש , םעד טלעג ןּבעגעג ןּבָאה םיעשר יד
 =עג םעד ןנעוו ןענייז ןדיי רעּבָא ,רסח טימ ןעלדנַאהַאּב חצור םעד
 םיא טָאה ןעמ ןוא 3 רָאטקַאּפ סנילּת םעד ךרוד ןרָאװעג ריואוו
 ,ןעמונעג ונוא ןופ רע טָאה קינײװ רָאנװ .טלעג טקישענוצ ךיוא
 ."ןומ טינ רע טלָאװ הלווע ןייק

 ,הרועס ַא ןעוועג גָאט םענעי ןיא עדָאװעיָאװ םייּב זיא דָארנ
 ןסעוענ ,רעטָאפ םנרוה םעד ךיוא יז ןשיװצ ,ןרַאה עלַא ןענײז
 יד וצ ןסירעגנײרַא ןדיי ךיז ןּבָאה טנוװָא ןיא רעּבָא ,טרוּכישעג ןוא
 רימ ןענייז ייס יװ יט , :טרעלקעג ןּבָאה ייז ;תוררש עטלמַאזרַאּפ
 ;"דנַאל ןופ ןרַאה םעד וצ ןײג רימ ןזָאל ,דלַאּב ןרָאלרַאּפ ךָאד
 סָאװ ,(תולאש) ײקיטשנָארּפ , חצור ןרַאפ ןּבירשעגנַא ןּבָאה יז ןוא
 :ינ יד זַא ,הנּכס ַא ןעװענ ךָאנ זיא סע .ןעמונעגנָא ןּבָאה ןרַאה יד
 םעדָאװעיַאװ םעד ףיוא ןייז רבוע ןלעװ ןענַאנרָא-טכַאמ ערעקירעד
 לָאז םע זַא ,תונלדּתש טימ ןעעז םיניהנמ ערעזנוא רעּבָא; ;לעּפַאּב
 ,"תונלסּפ ןייק ןעשעג טינ

 ןּבָאה םייל עקיטרַאפטכער עכעלטע ךָאנ טימ ילּתפנ 'ר ןואנה
 יו ַא וצ םיירנעג ךיז ןּבָאה ערעדנַא ,טכַאנ רעד ףיוא זיּב טסַאפעג
 ןוַאל רימ, :טגַאזענ ןּבָאה ײז ,סַאנ רעשידיי רעד ףיוא דנַאטשרעד
 יו שייוו יױַא ןרעוװ ךיז ןלעװ רימ ;"גנַארדעג ןייק ןוט טינ ךיז
 ןלעװ ,טָאנ ןופ הרונ ַא זיא'ס בוא וליּפַא ;ןייז ךעלגימ טעו סע
 ,ןעמענ המקנ שטָאב רימ

 ןיוניע רעד ףיוא חצור םעד "ןגיוצעג, ןעמ טָאה לָאמ ייווצ ==
 ,סייהענ ןּבַאה םירש יד ,עקידרעירפ םָאד טנָאזעג ץלַא טָאה רע רָאנ
 -ָאפ ןצעועג יד יו טיול לָאמ ןטירד ַא *ןעיצ, לָאז רע ,רעקינײּפ םעד
 =ענ רעקינײּפ רעד טָאה .דלימ וצ טינ ןוא קרַאטש וצ טינ :ןרעד

 טּביירש םע ןכלעװ ןנעװ ,ןשרד השמ 'רּב ףסוי רעד סָאד זיא יצ 1
 ? 868 ,טוַ} 'צנע ַאיַאקסיערוועי

 .ןילּת 2
 .וינחאמ דחא ירוהי ידי לע, :!יולּב טיימש מסקעמ ןשיאערּבעה ןיא 23
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 המשנ ןיײמ לעװ ךיא זַא ,ןזָאלרַאפ ךיז ןגעמ ןרַאה יד :מרעפטנע
 לָאו ךיא ןעוו ןעמעש טפרַאדעג ךָאד ךיז טלָאװ ךיא ;ןּפױקרַאפ טינ
 ,ןדיי עמירַא יד הער ַא ןומ

 זַא ןעװענ הדומ חצור רעד טָאה יוניע רעטירד רעד ייּב
 1 "רענריּב עמענרָאּפ , יד םיא ןּבָאה סָאד :רקש ןעווענ ץלַא זיא'ס
 ןתמא רעד ןיא ,ןדיי ףיוא לוּבלּב םעד ןכַאמ לָאז רע ,טדערעגנָא
 םָאה טעדיהעגרעטנוא ;ןעוענ טינ דרָאמ םייּב ןדיי ןייק רע טָאה
 בילוצ ןּבָאה טפרַאדענ סָאד טָאה עכלעוו ,רעטומ ןייז רָאנ םיא
 יו ןשטנעמ סָאװ ,ןּבײרשרעד גונעג טינ ןעמ ןעק סָאד, :ףושיּכ
 טָאה רעטומ יד ."ןּביירט:ףושיּכ ריא טימ טכַארּבעג ןדָאש וצ טָאה
 רע ןעמעװ ןטשרע םער ןענעגרה לָאז רע ,טנָאועגנָא טַאהעג םיא
 יד ,גנוצ יד ,ץרַאה סָאד .ןָאמענ יװַא רע טָאה ,ןענעגעגַאּב טעװ
 ןוא ּפָאמ ַא ןיא טגײלעגנײרַא רעטומ יד טָאה טנעה יד ןוא םיפ
 ,ץרַאה ןטימ .ףושיּכ ּבילוצ ץלַא סָאד ףרַאד יז ;טּפעלקרַאפ סָאד
 ;ןּברַאטש ןלָאז ןשטנעמ ךס ַא וַא ,ןכַאמ יז טעװ ,טגָאזעג יז טָאה
 ןלָאו ןשטנעמ וַא ,ןגער םער ןטלַאהרַאפ יז טעװ גנוצ רעד םימ
 סיפ ןוא טנעה יד טימ ןוא ;"רעמוק ןוא רעננוה רַאפ, ןּברַאטש
 ,ןרעװ טנערּברַאפ ןלָאז רעזייה ענייש ךס ַא זַא ,ןכַאמ יז טעװ

 2 ײןּבײרשטולּכב , יד ןוא ,גנוקינייּפ יד ןסירעגרעּביא טָאה ןעמ
 ריואוועג םער ןגעוו ןענײז םיעשר יד ,ןּבירשרַאפ גנידצלַא ןּבָאה
 םעד ןריולרַאפ ןצנַאגניא טינ ץלַא ךָאנ ןּבָאה יז רעּבָא ,ןרָאװעג
 . וצ ןעמענ םיא טעוו ןעמ ןעוו ,ןגָאז טעװ רע סָאװ סייוו רעװ :טומ

 ,רעטייוו טסַאּפעג ןּבַאה ןדיי ,לָאמ יירד ךָאנ יוניע רעד
 רעטלַא רעד ןופ טעװ ןעמ וַא ,טניימענ טָאה טכירעג רעד

 יאדמשַא רעד רעּבָא ,ןעוועג הנעמ ךיוא יז ןעמ טָאה ,ןײגרעד סעּפע
 =ןערּב יד ריא ןּבָאה ,רּבחמ רעונוא טלייצרעד ,טיהעג יז טָאה

 .ןפױא ןוָאלעגסױרַא יז טָאה רַאפרעד רָאנ ,ןָאטעג ייוו טינ ןרנואוו

 ײװצ ןיא ויא רע זַא ,"ליומ ריא םיױא טפול ַא; רעטכיר=ףרַאש
 ,ןּברָאטשעג םורַא גָאט

 ,ורגרעּב} מסקעט ןיא 1
 ורעּביירש רעד, ץוחַא ,םצונַאּב ןעמ טָאה ךַארּפש רערעטלע רעד ןיא 1

 ,משּפ ןכעלמענ םער טימ !ּביירש רעד; : קורדסיוא םעד ךיוא



109 

 רע וַא ,טגָאזעג יוניע רעקידרעטייוו רעד ייּב טָאה ןוז רעד
 ּפָאט:ףושיּכ םעד ןבָארנַאּב טָאה יז :רעטומ רעד ףיוא ןמיס ַא טָאה
 -קעװַא ךינ ףיוא ןדיי וענייז ,ּבוטש רעיײז ןופ לעװש רעד רעטנוא
 ;ןכוז טרָאד לָאז ןעמ וַא ,ערָאװעיַאװ ןופ בתּכ ַא טימ ןיהַא ןרָאּפעג
 .ירער ןוא ,1"ןלָאה ןוָאל רעירפ רעּבָא םע טָאה יַאדמשַא רעד,
 .ןענופעג טינרָאנ רעמ ןעמ טָאה רעּב

 ענייז ײּב ןּבילּבעג חצור רעד זיא יוניע רעטצעל רעד ייּב
 .רעװש ןייז ןר םיא לָאז ןעמ זַא ,רזנ רעד סױרַא זיא םע  ,דייר
 ,סעװעטַארעג ןעוועג ןענייז ןריי

 ףיוא םיא ןוא קרַאמ ןפיוא טריפעגּפָא חצור םעד טָאה ןעמ
 לייוו, ,רערילנ ענייז וייווקיצנייא טקַאהעגּפָא ןפוא ןכעלרעדיוש ַא
 ."ןָאמענ ָאוַא טָאה רע

 ןנעמ םידוהי יד :ןקע יד ןא, ןעיירשסיוא טזָאלעג ןעמ טָאה ךָאנרעד
 ,2 ןוט טינ ךַאז ןייק ייז רָאט רענייק ,ײןקעלּפטנַא יירפ ךיז

 מ

 תוירזכא

 נָא רעד ןיא וַא ,ןעניימ םינ ןעמ לָאז :ןגָאז ךָאנ ףרַאד ןעמ
 טקעטש ןפַארטש ןוא ןעגנוקינײּפ עשירעררעמ עבלעוַא ןופ גנודנעוו

 .ןעמענּפָא 1

 עכעלמענ יד -- .סעפָארמס קיצנייננואניינ טלַאה דיל עצנַאג סָאד 2
 קחקמ לוּבלּב השעמ,} םער ןיא ,עוָארּפ ןיא רעּבָא ,טלייצרעד ךיוא ןענייז ןמקַאּפ
 .םיוא רעד ןופ קידנּבײהנָא ,'ה השעמ,} רפס םוצ ןּבעגענוצ זיא סָאװ ,זאנווּפ
 רעונוא ךיוא ױזַא ןוא ,שידיי זיא רפס עצנַאג םָאד) 1722 ןיַאמ-מרוטקנַארפ עּכַאג
 השעמ} ןקיזָאד םעד ןיא ,(ןעלמימ עשיאערּבעה יד ףיוא םקוקעג םינ ,גנולייצרעד

 .ילעו שד ןעד} :ךירטש ןמנַאסערעמניא ַאזַא ךָאנ ףוס םוצ רימ ןעניפענ /?לוּבלּב
 .ןיב) ןהעשיג ויא השעמ שד 'נוא ,ןּברומשינ (ריסח ךלמ) רזנוא זיא לאמ גיב
 .כיר ויא'םס ח...ןּבעג וצ ה"בקה וצ חבש לארשי לכ םמרעהג םורד :(אכלמל אכלמ
 רעד ןופ ?ײקצעּבַא ךלמ} רערָא ?יקצעּבַאס ךלמ,,) יקסעיּבָא ןַאי גיניק :קימ
 רעמוקכָאנ רעד ןוא ,1696 יני ןט17 םעד ןּברָאמשעג זיא (עיצידַארמ רעשידיי
 ,םינּפַא ,1697 ינוי ןמ27 םעד ןרָאװעג ןּבילקעגסייא משרע זיא רעמייווצ רעד טסוגיוא
 ןיא ,ןמייווצ םעד ןוא גיניק ןייא ןשיװצ ,םוננעררעשניא ןַא ןופ טייצ רעד ןיא זַא
 וערעכיזמוא ןַא ןעװעג לָאטעלַא ןדיי יד ןופ עגַאל יד
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 .ןעשענ זיא סָאד ואוו ,דנַאל םעד ןופ תוירזכַא עלעיצעּפס ַא סעּפע
 =נַא ןגעקטנַא ןעמעש וצ סָאװ טַאהעג טינ טלָאמעד ךיז טָאה ןליוּפ
 0 ּוליפַא -- ,ןדײר וצ סָאװ ַאטינ זיא ןפָארטש-םיוט ןגעוו ,רעדנעל ערעד
 א ואו ,רעדנעל יד רעגניֿפ יד ףיױא ןליײצרעּביא ןעמ ןעק טנייה
 ןַאד ןענייז םיוניע עשרעדרעמ רעּבָא ,טפַאשענּפָא זיִא ףָארטש:טיוט
 ןײק םענייק ייּב טָאה סָאװ ,ךַאז עכעלטנייוועג ץנַאג ַא ןעוועג ךיוא
 טעװ רעקידלוש רעד ,ןעד סָאװ ,ןפורעגסיורַא טינ גנורעדנואוורַאַפ
 לָאז ןעמ ןעוו ?קידלוש זיא רע וַא ,ןייז הדומ ןליוװ ןטונ ןטימ ךיז
 ,טינרָאג ןופ םייו רע זַא ,ןגָאז םיוענ רע שעװ ,ןטיינ טינ םיא
 סָאר ןוא ,תמא םעד ןסערּפסױרַא דלַאװגרעּביא םיא ייּב ןעמ ףאַאד
 װ טָאה 1610 רָאי ןיא .,רעקנעה םעד ןופ עּבַאנפױא יד ןעוועג זיִא
 2 ןיא ;ןטנַאטקעפ-ןטסירק ייוװצ טנערּברַאפ ךָאנ דנַאלגנע ןיא ןעמ
 / עקירעמַא=ןופצ ןופ םעינַאלָאק עשילגנע יד ןיא ןעמ טָאה 1692 רָאי
 0 טָאה ןעמ ןכלעוו ,םעליעס וװָא ירָאק םמיעשזד םענייא טקינײּפענ
 | ןיא ןרעפטנע וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא ףושיּכ ןיא טקידלושַאּב

 טנערּברַאפ 1708 רַאי ןיא ךָאנ ןעמ טָאה דנַאלטַאש ןיא ,טכירעג
 =ענּפָא 1789 רָאי ןיא טשרע ןעמ טָאה ךיירקנַארּפ ןיא ,הפשכמ ַא
 רַאי ןיא טםשרע ןעמ טָאה ןסײרּפ ןיא ןוא ,ןעגנוקינייּפ יד טפַאש
 ןכעלטנפע ןַא ןפָארטשטױט יד ןופ ןכַאמ וצ טרעהעגפיוא 1
 =טנפע 1869 רָאי ןיא ךָאנ טָאה גנוריגער עשירַאצ יד ,לקַאטקעּפס
 ,דנַאטשּפױא ןשילױּפ ןופ רעמענלײטנַא יד ןעננעה ןסייהעג ךעל
 ןבעל רימ סָאװ ,עלעסיּב ַא ןרירפוצ ןייז טרָאפ רימ ןענעק רשפא
 ןופ טשיװענּפָא קעלפרנַאש ם עד שטָאכ טָאה עכלעוו ,טייצ ַא ןיא
 א ?טייהשטנעמ דעד

 / =וצרעּביא ךיז סָאװ טימ ַאטינ זיא סע זַא ,טניימ ריא רעדָא
 ןוא ןקעלפדנַאש ערעדנַא גונעג ןּבילּבעג ןענייז סע לו ,ןעמענ
 ?עיײנ ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענייז'ס
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 רוקמ רעד

 םורַא ןוא םורַא טלַאה םישודק רענליוו יד ןגעוו דיל סָאד
 ןיא'ס וַא ,טײז רעטשרע רעד ףיוא טיימש סע ,ךעלטייז עניילק טכַא
 ןדי ואוו טָאמש רעקיצנייא רעד ןיא -- םַאדרעטפמַא ןיא טקורדענ
 =ןּבױלנ ןגעװ ןגָאז ןוא ןּבױלנ רעייז ןטלַאה יירפ טגעמענ ןּבָאה
 וליּפַא ןוא ןנַאלשעג ןעמ טָאה ואװשרעדנַא ; ןליוװ יײז סָאװ ןכַאז
 ןעמ רָאנ ,ןויװעגנָא טינ ויא קורד ןופ טייצ יד ,ןעיירש ןזָאלעג טינ
 =נײטש ;ריּפַאּפ ןטיול ןוא תויתוא יד םיול ןענעקרעד סָאד ןעק
 טסיה סָאד ,1692 ןרָאװענ טקורדעג זיאיס זַא ,ןָא טוייוו רעדיינש

 ,םע טסייה ,ןעשעג זיא קילמוא םָאד יו םעדכָאנ םורַא רָאי ַא ןיא
 רעד טיול ןוא ,תודע ןשירפ ַא ןופ גנולייצרעד יד ָאד ןּבָאה רימ

 רעשמ רימ ןפרַאד ,רעקיטנייה רעד וצ טנעאנ ץנַאג זיא סָאװ ,ךַארּפש

 טעװ ןעד רעװ ;דײ רעשיווטיל ַא טסַאּפרַאפ טָאה סָאד זַא ,ןייז
 ?"עבלעוַא, טָאטשנָא ײעגי ט עז, ןּביירש

 יר ןוא ,ןורעפ ריפ וצ םעפַארטס ןיא ןּבירשענ ויא דיל סָאד
 :ָארממ עטשרע יד :תיּב-ףלַא ןטיול טלעטשעגפיוא ןענייז סעפָארטפ
 םימ עטייווצ יד ,(ײ.,.נ"ת רָאי ןיא;) א ןֵא טימ ןָא ךיז טּבייה עּפ

 לָאמ ייווצ ךרוד רּבחִמ רעד ךיז טייג ױזַא ;רעטיײװ יװַא ןוא ַב ַא
 אקווד רע ןעק לָאמעלַא טינ ,ת ויּב א ןופ תיּב=ףלַא ןצנַאנ ןרעּביא
 =ײנ םעד טימ ןּבײהנָא ךיז ןלָאז סָאװ רעטרעװ עשידיי ןפערטוצ
 סָאד טצעו ןוא שיערּבעה ןופ טרָאװ ַא רע טמענ טלָאמעי ; תוא ןקימ
 ואוו עפָארטס יד ןָא רע טּבײה ײ...קירלוש םיבייח , ; רעּביא דלַאּב
 טּביירש ײ ..רעסעמ ַא ןיּכס , ,ח ַא תיּב=ףלַא םעד ּבילוצ ףרַאד רע
 =נפלָאהַאּבמוא עכלעזַא רעּבָא ,םס א םיוא םיא טלעפ םע ןעװ ,רע
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 עג ריל סָאד ויא ןײמעגלַא ןיא ;ךס ןייק טינ ָאד ןענייז ןטייק
 רעשירפ רעד םיא ןיא ךיז טריּפש םע ןוא ,טקישעג ץנַאג ןּבירש
 יװ ,ןָא םמוק רעּבײרש רעד םנה ,קילגמוא ןסיורג ַא ףיוא גָאשײװ
 ַא וצ ,רעדיל עטלדנַאהַאּב רעירפ יד טימ ךיילנרַאפ ַא ייב ןעז ןלעוו רימ
 חסונ רעקיטרַאפ ַא ןעוועג ןיוש זיא סע ,ןקורדסיוא עווָאּברַאקפ ךס
 ,רעגניזנַאלק ענױזַא רַאפ

 ,טלַאהניא םוצ ןעמענ לּכ םדוק ךיז רימָאל

= 

 ןטקַאפ יד

 טױל ה"ײד ,קיצפופ טרעדנוהריפ טנזיוט ףניפ) נ"ת רַאי ןיא
 ,רייא ןיא געט קיצנַאװצ ןוא טכַא ,(1600 גנונעכער רענײמעגלַא רעד
 ,טסניד יד ,ענליוו ןיא דניק ךעלטסירק ַא ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא
 ריא רַאפ טַאהעג ארומ טָאה ,ןטיה טפרַאדעג םיא טָאה עכלעוו
 ןרָאק ןיא רעּפרעק ןטיוט םעד ןטלַאהַאּב יז טָאה ;ןרָאצ םרַאה
 ןיא דניק סָאד זַא ,הרושּב רעויײּב רעד טימ םײהַא ןעמוקענ ןוא
 עג טינ ןוא דניק סָאד ןכוז ןעמונעג טָאה ןעמ .,ןרָאװעג ןלַאּפרַאפ
 ןוא ,טּבױרעג סע ןּבַײה ןדיי זַא ,גנַאלק ַא סױרַא זיא ,ןעניפעג טנעק
 (טכירעג ןלענימירק ןשיטַאטש םעד ןיא) ײדָארג, ןיא קעװַא זיא ןעמ
 םָאד ןעוועג ןרענ ןעמ זיא טרָאד ,ךערּברַאפ ןשידיי םעד ןגעוו ןדלעמ
 ןעמ טָאה ,טרעיודעג גנַאל טינ טָאה'ס ןוא ,ןדיי ףיוא ןּביילנ וצ
 טַאה ןעמ .םהרבַא יר ןוא השמ ,ר ,לאקזחי יר : ןדיי יי רד טריטפערַא

 רעּביא ןוא .הסיפּת ןיא טצעזעגנייא ןוא ןטייק ןיא טדימשרַאֿפ יז
 ךעלטסירק ַא טּבױרעג ןּבָאה ןדיי ;גנַאלק ַא סױרַא זיא טָאטש רעד
 טָצה הרע עצנַאג יד ,עקיורמוא ןַא ןעוועג ןיא גנומיטש יד ! דניק

 |  ,טרעטיצעג

 .ןענַאװ ויּב ,הסיפּת ןיא ןעסעועג יירד יד ןענייז טייצ רָאי ַא

 ןעו ,ןטק-םירוּפ ןעווענ זיא סע .קסּפ ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא סע
 ןעועג ןַאד ויא ןדיי רענליוו ייּב ןוא ,ןייז חמשמ ךיז ןפרַאד ןדיי
 טליהעגנייא ,תינעּת א טעװַארּפעג טָאה להק ץנַאנ ,גָאלק ןוא רעױרּת
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 עליײװרעד ןוא ,ןָאמענ הליפּת גָאט ןצנַאנ ַא ןעמ טָאה םיתילט ןיא
 =ענ ןוא רעּבָאהטכַאמ יד וצ ןעגנַאנעג ןדיי ןופ רעײטשרַאּפ ןענייז
 ,תונּתמ ערעדנַא ןוא רעּבליז ןוא דלָאנ ךיז טימ ןנָארט

 רעד םױרַא זיאיס :ןפלָאהעג טינ ךַאז ןייק טָאה סע רעּבַא
 ןקַאהעצ ןעמ לָאו יז ןופ ןרעדעי :ןטייט יירד עלַא לָאז ןעמ ,קסּפ
 ײז ןעמ טַאה ,ןַארַאפ ןיא גנוטער ןייא רָאנ ,רעקיטש ריפ ףיוא
 טעװ ןַאד --- ,ןּביױלג ןכעלטמירק םעד ןעמעננָא ןלָאז ייז :טנַאזעג

 ,ןּבעל סָאד ןעקנעש ייז ןעמ

 ןקַאהעצ זנוא טעוו ריא ןעוו וליּפַא :טרעפטנעעג יירד יד ןּבָאה
 וליּפַא ,תומשנ ערעזנוא ןעמענקעװַא טינ ךיוא ריא טנעק ,ןריפ ןיא
 רעונוא ןופ ךיוא רימ ןלעװ ,ןסעּפױא שיילפ רעזנוא טעוװ ריא ןעוו

 יד ,ןזייּב םוצ ןינסיוא סָאד טעװ ךייַא רָאנ .ןטערטּפָא טינ ןּביולג
 רעיא ףיוא ןלַאפ ןלעװ רעדניק ןוא רעּבײװ ערעזנוא ןופ ןרערט
 ;ןרעקּפָא טינ רימ ןלעוו טָאג רעזנוא ןופ ,ּפָאק

 ,טייל ריא ,ןסיוו טייז;
 רימ ןענייז ןנעוו ןעמָאנ ןּביל ןייז ןופ ןעמוקוצמוא

 טיירּבעגנַא
 טנייה ףּכיּת ישטַאכ
 יו םייצ עלַא טסנוז ןוא

 ןָאטעננָא יז ןעמ טָאה ,טרעּפטנענּפָא ױזַא ןּבָאה ײז רַאנ יו
 ןעמ ןוא ,ולַאה ןפיוא ןוא םיפ יד ףיוא ,טנעה יד ףיוא סנזייא ערעווש
 ,"הסיּפּת רענעקנוטשרַאפ רערעטסניפ, ַא ןיא ןּפרָאװעגנײרַא יז טָאה
 טָאה טרָאד .טיוט םוצ עטּפשמרַאפ עלַא ןטלַאהעג טָאה ןעמ ואוו
 םינ ןיוש ןעק טױט רעד וַא ,םירוסי ענױזַא טימ טקיניײּפעג יז ןעמ
 ןלעװ יו :ךיז ייּב טסעפ ןעווענ ןענייז ײז רעּבָא ;רעּברַאה ןײז
 ןשידיי ןופ ןוא ,םשה-שודיק=לע ןגעו לארשי:-לּכ ןופ ןעמוקמוא
 ,ןטערטּפָא טינ יז ןלעװ ןּבױלג

 םישודק יד ןעמ טָאה להקיו תשרּפ ןופ גָאטײרפ םעד ןיא
 טנערּבעג ײז טָאה ןעמ .,(גנוקינייּפ) יוניע רעתמא רעד וצ ןעמונעג
 ,םישודק יד ייּב רעּבָא ,טכַאנ עצנַאג ַא טלגערּפעג ןוא ןטָארּבעג ןוא
 ,טַאהעג טינ עדרעוו ןייק סָאד טָאה ,ריל סָאר טּביירש
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 ,רעּבײל ערעייז ןָא ןועווענ ןגעלעג טינ יז זיִא םע,
 סָאװ רעצ םיורג םעד ןַאטעג גנַאּב יז טָאה סע טרעיינ
 ײ,רעּביײװ ןוא רעדניק ערעיײז ןּבּבָאה םייה רעד ןיא

 םעד ייז רעּביא ןייז םייקמ טפרַאדעג ןעמ טָאה ןנרַאמ ףיוא
 ,ןלאקוחי יר ץַאלּפ ןפיוא טכַארּבעג ןעמ טָאה ןטשרע םעד ,קסּפ
 רעד .ןקוקוצ ןעמוקעג ןענייז ןטסירק יד ןופ ןשטנעמ ןסַאמ עסיורג
 - ןוא ךעּפ םיא ןסָאנעג ,זיולּב ןוא טעקַאנ ןַאטעגסיוא םיא טָאה ןילּת
 טנַאמעג ץלַא ןילּת רעד טָאה יײּברעד ןוא ,םיפ יד ףיוא לּבעװש
 ײז וַא ,הליהק רעיא ןופ םיגיהנמ עכעלטע סױרַא ּבינ ;םיא  ייּב
 רעּבָא .יירפ ןייז טלָאמעד וטסעוװ ,דניק םָאר ןטייט ןסייהעג ןּבַאה
 ,רַאה ןײמ ןעוװעג וטסיּב טציא ויּב :טרעפטנעעג טָאה שודק רעד
 וצ ךיז ךיא טיירג רעטציא } הלשממ ייד טקידנעעג זיא טציא רַאנ
 .םשה-שודיק ףױא ןיינ לעװ ךיא ,רַאה ןכיוה ןיימ וצ ןײג

 ,שודק ןטיײװצ םעד גנוקינײּפ רעד וצ ןעמונעג טָאה ןעמ
 =עג ןוא יײּברעד ןענַאטשעג ןיא רעשכיר רעד עשר רעד ,ןהשמ יר
 ,דַײ :ןפורעגּפָא ךיז רע טַאה ךָאנרעד }רעמ סָאװ ןקינייּפ ןפייה
 יד טימ --- ,ךייר ןכַאמ ךיד רימ ןלעװ ,הנומא ןייד ןופ ּפַא טערט
 =טנעעג טַאה שודק רעד רעּבָא ,ךיילג ןייז וטסעװ ןרַאה עטסערג
 + טרעפ

 ,ןרעמ םירוסי רימ ריא טנעמ םילפּכ 93,

 | ,ןרעווש ךיא וט העובש ַא רעּבָא
 !ןרעהוצ טינ ךיא לעװ דייר עשירַאנ ערעייא זַא
 ,ןרעמ טינ רעטייװ דייר יד טוט וא ּפָא טזַאל
 ,טינ טָאג ןקיצרַאה=ןייש ןּביל ןײמ ןופ לעװ ךיא ןעד

 יו ןרעקּפָא

 ,שודק ןטירד םעד ןריפ וצ טכַארּבעג טָאה ןעמ ןעװ
 ןעמונעג ןילּת רעד טָאה .קערש ןופ טשלחעג רע טָאה ,ןעמהרבא 'ר
 טַאה םָאד ןעװ ןוא ,טנַאה ןיא ןָאמעג טינש ַא םיא ןוא רעסעמ ַא
 טָאה ןעמ .טנַאװ רעד ןָא ּפָאק ןנָאלשעג םיא רע טָאה ,ןפלָאהעג טינ
 / =נַאנ ןייז וַא יװַא ,ייווצ ענעי יו םיוניע רעמ .ןָאטעגנָא ןעמהרבא יר

 טָאה ןפלַאהעג רעּבַא -- ,רעּבירג עליוה ןעוועג זיא רעּפרעק רעצ
 ,טייקשידיי ןופ ןטָארטעגּפָא טינ ךיוא זיא רע ,טינ ךיוא סָאד
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 ,רדח ןטלַאק ַא ןיא ןפרָאװעננײרַא ןעיירד עלַא םָאה ןעמ
 =םַאנ עלײװרעד ןּבָאה ןדיי .רעסערג ךָאנ ןייז ןלָאז םירוסי יד ידּכ
 =ּפא טציא שטַאכ עכעלקילגמוא יד לָאז ןעמ ,טלעג ןּבעגעג לָאמ ַא
 םָאװ ףיוא ,סנייא רַאנ ,ןָאט רעייז ןעוועג זוא טסיומוא רעּבַא ,,ןוָאל
 =ענ ןעמ טָאה ,טָאג וצ ןטעּבעג טייצ עצנַאנ יד ןּבָאה םישודק יד
 ןרַאפ ,קרַאמ ןעיירפ ןפיוא טינ ןייז ןד ײז לָאז ןעמ זַא :טלעוּפ
 =נערּבמוא ייז לָאז ןעמ ,ןּבילּבעג זיא סע ;ןנוא יד ןיִא ןומה ןצנַאג
 =עג ךיוא ןעמ טָאה התימ רעד ןופ ןימ םעד ןוא ,םלוע-תיּב ןֿפױא ןענ
 =ענּפַא ןעמ טָאה עטּפשמרַאפ יד ןעלטרעפ ןופ קסּפ םעד :ןטיב -

 ,ןּבילּבעג זיא םע ןוא ,טּפַאש

 ,ןפעק רַאנ יז לָאז ןעמ ....;
 ,"ןטעורעד עשר םעד טימרעד ןוא

 ןענײז ,עכעלקילגמוא יד ךָאנ ןעמוקעג יא ןילּת רעד ןעוו
 ."הלּכ רעד וצ ןתח רעד טײג סע יװ, ,החמש טימ קעװַא יז

 השודק הרבח עּביל יד, ןעוועג ןיוש זיא םלוע-תיּב ןפיוא

 יד רַאפ םירבק יד ןּבָארג ןעמונענ ןּבָאה סָאװ ,"םינרּבק ןופ
 יד רַאפ גנַאל ןגיל ןּפרַאד טינ ןלָאז ייז ידּכ ,ןגיוא יד ןיא םישודק
 :ןרעדנַא םעד ייּב רענייא ןטעּב ןעמונעג ךיז ןּבָאה יירד יד ,רעדרעמ
 רעטשרע רעד זיא ןלַאֿפענ ?!ןטשרע םוצ ןײז ןד ךימ זָאל;
 עניז טםימ םשה-שודיק םעד ןעזענ טָאה השמ 'ר יװ .,לאקזחי 'ר
 .,ןטעּבעג ןוא ןילּת םוצ ןניױּב ןסיוא לייפ ןפַאלענוצ רע זיא ,ןגיוא
 ךיוא טָאה רעדיו םהרבא 'ר ,םיא וצ ןעמענ רעטציא ךיז לָאז רע
 לָאז טינ ּבױא רעדַא ,רעטשרע רעד ליװ רע זַא ,ןעיירש ןעמונעג
 עדײּב טגָאזעגּפַא ףרַאש ןוא שירפ ןּבַאה ייז ןפרַאװ לרוג ןעמ
 ,טכַאװשענּפָא טינ ייז טלַאװ גנוקינייּפ םוש ןייק יו ךיילג ,יודיֹוו

 רעירפ ךיו לָאז ןעמ ,ןסיײהעג טָאה רעטכיר רעד עשר רעד
 םלאקוחי יר ןּבעל ןגעלעג ּפָאק ןייז זיא ןיוש ןוא ,ןהשמ 'ר וצ ןעמענ
 ,דרע רעד ףיוא ּפָאק

 יד ןופ טולּב ענייר סָאד ןעניר ןעזרעד טָאה עשר רעד ןעוו
 םעװ סָאװ :טגָאועג ןוא ןעוועג בשימ ךיז רע טָאה ,םישודק .יײוװצ
 ךןלָאז {ןטייט ךיוא ןטירד םעד לעװ ךיא ּבױא ,ןעמוקסורַא ריִמ
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 =ַאב יד .ןוָאלּפָא ןטירד םעד ךיא לעװ ,טלענ ךס ַא ןּבעג ןדיי רימ

 ֹוַא ,רעטנויוט עסיורג ןּבענעג דלַאּב ןּבָאה ענליוו ןופ םיטַאּבעל
 רָאנ יו רעּבָא ,ןּבעל ןּבײלּב לָאז שודק רעטירד רעד

 ,ןרעהרעד טוט שודקה םהרבא 'יר,
 ,ןרעקמוא םײהַא םולשּב רעדיוװ ךיז לָאז רע זַא
 ךיא וומ רעקידניז ַא רַאפ םָאװ :ןעיירש וצ ןָא טּבײה רע

 !ןרענַאּב טינ ליװ ןּברק ַא רַאפ ךימ ןעמ זַא ,ןייז
 :ןרעװש ךיא לעװ העובש ַא
 ליוװ טולּב ןיימ טימ ,ןעמוקמוא ךיא ליוו טרָא םעד ףיוא

 ײ!ןרערַאפ טָאג ךיא

 ןוא; ּבײװ ןיז ןוא רעמומ ןייז ןפיול וצ ןעמוקעג ןענייז
 עקיטעז וט ,דניק ןײמ :ןרערט עסיײה טימ ןעניײװ וצ ןַא ןּביײה
 =יוו ןטעבענ טָאה ,םײהַא םוא ךיז רעק .,"ןרעמ טינ רעטייוו דיר
 !ןרָאי עטלַא עניימ ףיוא רעצ ןייק ןָא טינ רימ וט ,רעטומ יד רעמ
 טינ רעמ ןױש רע טָאה ,רעטרעוו יד טרעהרעד טָאה םהרבא 'ר יוז
 יד יב ,םא-דוּבּכ ןופ הווצמ יד ןעװעג םייקמ טָאה רע .טדערענ
 ריא טלַאו ןעימ ;הליחמ ןטעּבעג רע טָאה ענייר יד םישודק ײוװצ
 סטָאנ ,לארשי=לּכ רַאפ ןֹוא רימ רַאפ ,עניימ םירבח עּביל ,ךיז
 ןצנַאג ןטימ םינ .םיהַא ןענַאד ןופ ןײגקעװַא לָאז ךיא ,ַאזַא זיא ןליוו
 ,רעטומ עּביל ןיימ ןעיירפרעד ליוו טָאג רעּבָא ;סָאד ךיא וט ןצרַאה

 ,טרעיורעג טינ גנַאל רעטומ רעד ייּב רעּבָא טָאה דײרּפ יד
 =ורפ רעמונ רעד ,דיײל סיורג ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאּפ ריא זיא יז
 ;ןברָאמשעג םורַא ןכַאװ עכעלטע ןיא זיא םהרבא יר שודקה ןוז רעמ
 ,טולּב רעייז ןוא טונ רעײז ןרָאלרַאפ ןּבַאה ײז

 ענעי .םירבח עניז וצ קעװַא דיירפ טימ זיא שודק רעד
 ןיא רע םערָאװ ,ןעמונעגוצ ןייש סיוועג םיא ןּבַאה םישודק ייווצ
 ,ײז יו םוג ױזַא םשה-שודיק-לע ןענַאטשַאּב

 ,ןסילש ןכַאמ סָאד ךיא ליוו רעדנוציא .,ונ, |
 "! ןםינעג םישודק יד ןופ תוכז םעד ןלָאז רימ

 ,ךעלנימ זיא יצ ,דיל םעד ןופ טלַאהניא רעד זיא סָאד טָא
 ?קַאלשרעטנוא ןשירָאטסיה ַא ןָא ,עדנענעל ַא ןײז לָאז סָאד זַא
 ;תויַאר יד ןענייז טָא ןוא ,ךעלנימ טשינ ןיא סָאד ,ןײנ



 עי יש

209 

 ךָאנ רַאּבלטיממוא טריקילּבוּפ ןוא ןּבירשעג זיא קרעװ סָאד
 :עג םיװעג טָאה םלוע רעד .ןּבירשַאּב ָאד ויא סָאװ ,טקַאפ םעד
 שדחמ זיולּב ָאד טָאה רעסַאפרַאּפ רעד ןוא ,ןטקַאּפ יד ןענעק טזומ
 רע ןעוו .זרעּפ ןיא טלייצרעדרעּביא יז טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג
 :עג ךיז רע טלָאװ ,טינ םייוו רענייק סָאװ ,ךַאז ַא ןגעוו טדערעג טלָאװ
 םָאד טָאה רע ןעמעװ ןופ ,ןענָאמרעד רעדָא ןרעפטנערַאּפ טזומ
 .טרעהעג

 ביײהנָא םוצ רלַאּב .יונעג רעײז טלייצרעד ןענייז ןטקַאפ יד
 יא דניק סָאד ןעװ זַא ,טייהלעצנייא עקיטכיװ ַאזַא ןַארַאּפ יא
 ,ןבײרשרַאּפ סָאד "דָארנ, ןיא קעװַא ןעמ ןיא ,ןרָאווענ ןלַאּפרַאפ
 ןפערט םעּפע ךיז םנעלפ םע ןעוו :רדס רעד ןעוועג עקַאט זיא ױזַא
 ןעמ טנעלפ טרָאד ןוא ,דָארג ןיא ןרלעמ ןיײג ןעמ טגעלפ ,טָאטש יא
 ,ךוּב ןשידָארג ןיא ןּבײרשרַאפ סָאד-

 ץנַאג טכַארּבעג ןענייז ענעמוקעגמוא יירד יד ןופ ןעמענ יד
 ,עשינַאלּבַאש ןייק טינ ןענייז ןעננוּבעלרעּביא ערעייז ןוא ,שוריפּב
 ,גנורעדליש רעד ןיא טײקידעּבעל יד ךיז טריּפש םע

 רענליו םעד ןופ רָאטקעריד םוצ טדנעװעג ךיז ּבָאה ךיא
 ,טלייטענטימ רימ רע טָאה ,יקצינדוטס וװַאלצַאװ 'ה וויכרַא?הכולמ
 ןרָאוועג ןלַאּפרַאפ ןענײז ןרָאי ענעי ןופ רעכיּב עשירָארג יד זַא
 ןענייז יז ןעוו ,ןעמונענטימ סָאר ןּבָאה ןסור יד זַא ,ךעלגימ זיא םע
 =עג ןרָאש רער ויא רשפא ןוא 1919 טסּברַאה ענליוו ןופ קעװַא
 ,טייהננעלעג רעדנַא ןַא ייּב ןעש

 ףוס ןופ ןַארַאּפ ָאי ןענייז ,ןטכירעג ןופ ךיוא ,ןטקַא ערעדנַא
 יד ןיא טכוועג געט רַאּפ ַא ּבָאה ךיא ןוא ,טרעדנוהרָאי ןטצעּביז
 ןענַײז ןוא בערג יד רעטעמ ןּכלַאה ַא דלַאּב ןטלַאה סָאװ ,דנעּב
 רעמ ךָאנ ןוא שילױּפ ןיא ןשנעמוקָאד רעטרעדנוה טימ טליפעגנָא
 ?טולּב םעד ןנעו ָאטינ ךַאז ןייק רעּבָא ויא טרָאד .שיסורםייוו ןיא
 2וקַאד עלַא ענעי :סָאוװרַאפ טּפַאכעג דלַאּב ךיז ּבָאה ךיא ןוא ,לוּבלּב
 ןוא םלעג וצ ,ןסעצָארּפ עליוויצ וצ זיױלּב ךייש ןענייז ןטנעמ
 רעדנוװַאּב ַא ןעוועג זיא ןסעצָארּפ עלענימירק רַאֿפ ,ןכַאז=ןגעמרַאפ
 ןלַאּפרַאפ ךיוא ןענייז ענעי ןוא -- ,ןטקַא ערעדנוזַאּב טימ טכירעג
 ,יקצינדוטס יה טקיטעטשַאּב ,?'מ םַאה ױוַא ,ןרָאװעג

 14 ךיירנייוו .ם



 / טָאה סָאװ ,ריל רעונוא זַא ,סָאד טניימ רעטרעװ ערערנַא טימ
 / רער ףיוא רַאלּפמעזקע ןקיצניײא ןייא ןיא טיהענּפױא קילעּפוצ ךיז

 / .קילנמוא ןסױרנ ַא ןופ תודע רעקיצנייא רעד זיא ,טלעוו רעצנַאנ = |
 .זיא רעּבירעד ןוא ,רעטּבײלגַאּב ַא זיא תודע רעקיצנייא רעד רעּבָא == |
 רער ןופ םעצילַאּפ-רעכיּב יד ץוחַא רעצעמע ךָאנ וַא ,םייצ ןיוש = |
 ,לאקוחי םישורק יירד יד ןגעו ןסיװ לָאז קעטָאילּביּב רעדרַאּפּפקָא =?

  יר ןפַארטעג טָאה סָאװ ,ךָארּב םעד ןנעװ ןוא םהרבא ןוא השמ
 '1691--1690 ןרָאי יד ןיא ענליוו ןיא הליהק עשידיי = |

 בה

 ךיל םאר
 / ןויּב ּבײהנָא ןופ אפונ דיל םָאד רימ ןעגנערּב רעטציא ןוא אי
 : ,1 קורדרעּביא ןעיירטעג ַא ןיא ףוס = |

 איירד יד ףױא זיא לוּבלּב סָאד

 םישודק
 אנליוו קיקּב

 טכַאמענ ןרָאװ
 .ןיא 'ת רד ןָא ויּב יא רעד ןופ לָאמ אייווצ בײא ןעד ךָאנ !

 | ,טבַארטיג ןירָאװ שע = |

 . ירד ןיא ּב"א ןרערנַא ןעד ךָאנ זיא ןימענ איירד רעײז ךיוא
 טכַארּביג ןײרַא ןירָאוו תויתוא הטשרע

 ,נוא השמ 'ר ינוא לאקזחי 'ר ןיזעויג זיא ןימענ רעיז
 00 2 ר"יה םרבא |

 / טלעטשיג ןירַאװ ּב"א ךָאנ לָאמ אייווצ שע זיא זיא םורד ינוא
 .טלעמ רֵּפ תויתוא ניצנווצ ינוא אייווצ ןינעז בײא ןיא 3ןד 6

 - ןרעגנירנרַאפ ףיוא ןּבעגעגוצ ןענייז סנכיײצ-לעטשּפָא יד ןוא תודוקנ יד זיולּב 1
 . .סולּב רעײז רַאפ ןענעכער ךיז םעװ טָאנ ,םמד םוקי ינדא == * .,ןענעייל םָאד
 0 ,ןעד 5
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 ניצנווצ !נוא אייווצ לָאמ אייווצ ינוא

 גיצריפ 'נוא ריפ זיא

 ,םד טכמ ד"מ ינוא ךײמ זיא
 לָאז ב"א ןעד שיוא שױרַא טמוק שָאװ הרוּת יד זד !טשיװ

 ןופ הניכש הּביל רעד רפ ןייז רשוי ץילמ ןייא
 םד הנייר שַאד ןיגעוו

 ןיסָאנ רפ ןרָאװ זיא םישודק יד ןופ שָאװ

 ןישָאלש רפ לארשי ןופ ןירעוו ןילָאז תולילע יד לֵא ינוא

 ןיא

 3 הרעּב

 רָאג

 רעד

 טּביה

 שָאװ

 ;ןמא

 םדרטשמאּב ספדנ

 ,ריא שדוח ןיא גָאט גיצנווצ ינוא טכַא ,נ"ת רָאי
 ,2ריפ ןייא ןמוקינ הער הריזנ יד ץנוא זיא
 .רימ שודק ןעד רפ רקש הלילע רעד ןופ ראוויג טרעוו ןמ זד

 ,ןזעוונ איז ףיוא זיא הריזנ השורג ןייא ---
 ,ןיזעניג ןרָאװ טינ ןופ רד יז ןנייז םורד
 ;טולּב ינוא םוג רעיז ןרַאוװינ ןָא איז ןּבָאה

 יד ןירעטש רפ ןילעװ םינ טָאה םיכלמה יכלמ ךלמ
 ,טומ ריא םיעשר

 ,ןרָאװינ רזממ ןייא זיא ןקנורמ
 םנרעה ריא רפ ןיטכרָאפיג ךיז טָאה טשניד יד ינוא

 ;ןירָאצ
 ;ןרָאק ןיא רוממ שָאד יז טלַאהּב
 ,ןירָאפ ינוא ןטניה ןכוז שע םיעשר יד ןיאוט טניבַא ןעד וצ

 הער הריזג יד ןַא ךיז
 .העש הויּב רעד ןיא
 ;טכַאדּב ךיז איז ןּבָאה

 ,טכַארּביג שע איז ןּכָאה ןּבײרש רפ 4דָארג ןיא

 ןופ ,טמנערּבעג סָאה םעק ? גםיֹורַא ,ריפַא-= ריפנייא 2 ,םסייװ }
 םיוא םיא טלעפ סע ּביוא ,רעמיעװ עשיאערּבעה רּבחמ רעד טשצינ םייִצ וצ םייצ
 .טבירעג עשילוּפ.טלַא ןַא ,8160 שלױּפ ,דָארג * .,תיּבףלא סוצ מרָאװ קיסַאּפ ַא
 ,עיצומיטסניא
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 / השמ 'ר שודקהו לאקוחי 'ר שודקה ןמונינ 1 דַימ ןּכָאה איז
 ,הסיפת 2 לורב ילבכנ םרבא 'ר שודקהו

 ןגײז איז וד ,הער הצע ןייא איז אייּב ןּבילּבנ ויא ינוא
 .התימ בייח :

 איז טָאה ינוא טכמיג טײל ליפ ךָאנ רע טָאה .גירלוש םיבייח
 ,רעמ ךָאנ הסיפתל ןמוננ

 ,רעוש ןוא ּברֲה אוו ןייא ךָאנ הלילע איד רַאװ ָאד
 ןהעו וצ וטשנַאק יו ,טָאנ רּביל וד ,איוו יוא
 !ןהעשג ויא ָאד שָאװ הריונ השורג רעזנוא

 ,רָאי ץנַאג ןייא ןופ טנהָאנ טּפשמ שָאד ןיּפעלש ךדז םמומ
 שָאװ יד לַא ןיומ ןמוק םוא :טגָאיג ןּבָאה םיעשר איד

 | י ,רָאנ ןציז הסיפת ןיא ַאד

 ,ןסייר וצ שיוא טלענ ליפ םירוהי ןופ ןועווג זיא הנווּכ רעיז - גש'מי |
 'וא ןכיײצ ןײא יז ןָא ןמה ןַא וא אוט ,טָאג רּביִל

 . סןסיילפ רלַא ךָאנ יז ףָארטש
 יר םויב איינּת רָאי ןיא טלמַאיג ןיא ךיז ןבָאה ילֵא  םלכ

 ;ןטק םירוּפ
 י ;ןטש השעמ טקילנּב טָאה
 ,הלינמ יד ןיכַאל םימ ןייז וצ חמשמ ךיז רעהג ןמ ןעוו
 ,הלילע השורג ןייא הליהק רעד ןיא ןרָאװ זיא

 ריירפ רעונוא םרעק רפ ןרָאװ זיא ונוא וצ -- ונל
 ;רייל השורג וצ

 ,רדננַא וצ טלמוינ ןייא ךיז ןיּבַאה תומוא יד ןעוו
 ,רעדנַא רעד זַא רגרַא רנייא
 לארשי ינּב רדירּב רגנוא
 ,8 לאונה תאיּב דע ןיויַּב ןלַא ןופ ןייז ליצמ לָאז ?י"שה

 ,רבליו ינוא דלַאנ ליפ ןופ פןיועוונ יו ןּבַאה דחשמ

 רעיו טניניײּפנ ןּבָאה ינוא הבושּת ןָאטעג יז ןּכָאה ךיוא
 ,ררילנ ינוא רּביל

 ===: שיש

 ,םמש תהמי *  .יװַא -- ָאוניא * ,ןמייק ענרעוייא ןיא * .ףֹּכיֵּת 1

 /  ףעויײלרעד רעד ןענַאװ ויּב * .ךרּבתי םשה ' ,ןייז וצ רעהעג'ס יװ 6 ,יװ 5
 .רחוש ןּכעג == ןייז דהשט * .ןעמוק מעװ
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 יאנוש

 טשרע

 קסּפ

 םיקידצ

 ןירעק

 ןיליפתו תילט ןיא ןשעזיג איז ןענייז גָאט ןצנג ןייא !נוא
 ,רריפ רעיז רּביא :

 ,תולפּת השורג ןַאטינ יז ןּבָאה
 ,שורנ ינוא ןיילק להקה לכ
 םשיײה ַאד רד י"שה ןמרּב רד יז רּביא ךיז לָאז שע וד

 ,תולהּת בשוי
 ,ןיגָאז שיוא קסּפ ןער ןלעװ טינ ןּבָאה לארשי
 ,ןינָאצ רפ לָאז ץרה רונוא גזד רעד

 ,ןינָארמ וצ תונּתמ ןּבוהיג ןָא וײנ רּביא ןמ טָאה
 !ןיגַאט רזנוא איוו יוא

 :ןבעג שיוא איז ןיאוט עשרה
 ,ןיבעל רעיז םוא ןמוק ןזומ םישודק איירד
 :ןנײר יד םירוהמו םישודק יײרד איד לָאז ןמ
 ,ןנײמ איז ןלייט ריפ ףיוא ּביײל שכילטיא
 איז שָאװ טכער-מוא יד ןהעז וצ וטשנַאק יו ,טָאג רּביִל

 !ןענייר קלָאפ ןעד ןאוט |
 ;ןגײא ןיא איירד ילַא ןרעפשנע םישודקו
 ,ןלייט ריפ ונוא ןוש טרעוו ריא ןעוו

 ,ןליז הרונוא ןמענ קעװ ןייא טינ ריא טנעק .ךָאד
 רּבײל רזנוא ןופ שיילפ רזנֹוא ןיסערפ טכעמ ריא ןוש ןעוו
 - רּבײוװ נוא רדְניִק רעיא טימ 2 גָאט םפ רעייא ףיוא

 ,ןמוקּב לביא ךייא רעּבָא םרעו שע

 ןײרַא שניקנעפיג ןיא תולילע טימ טָאה זנוא 2ץטע וד
 ! ןמוניג === |

 א / ןמוק גירייל טינ לָאז שע
 ןאופ ָאד שָאװ רדניק 'נוא רבײװ רזנוא ןופ ןירערט יד

 !ןמורּב ןוא ןנייוו ׂ

 ,ןקנד ינוא ןּבול טָאג וצ טוט רזנוא רפ רימ
 השורג 'נוא ליּפש רונוא ןּבה רימ ןירעװ ךייא טימ ינוא

 ,ןיקנצ

 ---נָאמ.מסעפ , רעכיג רׂש פא רעדַא ; תינעּת--גָאמיטסַאפ * ,ידּכ :טשפ 1

 רו 6 ,ריא +* ?אנח



 . ,ןירעק ּבָא טינ רימ ן{ל|עוו טָאג רה ןּביל ןרזנוא ןופ
 טי .ג ןרעװ רד טעּביג ןרזנוא לַא ןָאק רע ןעד
 ,םורד
 ,םירמוּכ ריא
 2 קנע ןופ דיר יד
 .גנע ינוא גנב רָאנ ץנוא זיא

 ,הנווּכ ןייק רימ ןּבָאה ןעד ףיוא
 0 ,טייל ריא ,ןשיוו טייז ןופ רעד
 00 דָא רימ ןינעז ןינעװ ןמָאנ ןּביל ןייז ןופ ןמוק וצ םוא

 /  טײרּביג
 טנייה ףֹּכיּת ישטָאח
 ,טייצ ילַא טשנוז ינוא

 ,טייז 2 רנינ זיּב רזנוא ריא זד ,םיאנוש
 ,טניימ ריא שָאװ םינ רימ ןשייוו = |

 ,טנייפ רזנוא 4 רַאדמיא

 ,ןיזייווב םשד שודיק ןעד ןיאוט םישודק יד וא ףּכיּת
 ָאט ןָא זלַאה ינוא סיפ ינוא סנעה איד ףיוא יז ןמ 3 טָאל

 ,ןיזייא הרטיּב הרעווש
 קנוטש רּפ הרטצניפ ןייא ןיא ןיפרוו איז טשַאל ןמ ינוא

  ,הסיפת
 ,התימ בייח ןענייז שָאװ איד לַא ןציז שע ּואוְו
 ןַיּפ השורנ ןָא הסיפּת איד ןיא איז טוט ןמ ינוא
 י5 ןייזנ רברה םינ ןעק טוט ןייא

 ,ןמוננ ריפ םישודק יד ךיז ןּבָאה ךז הרעווש ןײא
 ןמוק םוא איז ןיומ םשה שודיק לע
 ;ןדייל וצ ןינעו לארשי לּכ ןופ םייונעו םירוסי ינוא
 ,ןרייש ּפַא קלעוו יד ןופ ךיז איז ןליוו ןעד טימ

 גינרַאפ-מינ : ,רעניגזייּב 3 ,ךייא 2 ?וןרעהרעד} מָאמטנָא זיירנ 1

 ,ןייז---ןייזעג 5 ,םזַאל * ,רימת *
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 טכנ רפ להקױ יפ יששה םויּב | 0
 ןַאמינ ןָא איז טָאה ןמ טָאװ םיונע יד לַא אייּב 'נוא : ;טכַארּבינ ןריפ וצ ןיןונע רעד וצ םישודק יד ןמ טָאה יא

 .?ןָארד |ןינעלינ ןיועווינ טשינ םישורק יד זיא 1 טכונעד
 ,טבנ הצנג ןייא איו ןמ טָאה טלגערֿפנ ינוא ןטָארּביג ינֹוא טנערּביג

 ;טכַאיג ןועוונ טשינ םישודק יד ייּב זיא טבונעד
 ,רּבייל רעיז ןָא ןיועוויג ןינעלינ טשינ יז זיא שע
 שַאװ רעצ ןשורג ןעד ןָאטעג גנב יז טָאה שר 3 טראיינ

 ,רּבײװ 'נוא רדניק רעיז ןיּבָאה סייה רד
 ןינוצעג ןימשרע םוצ ןמ טָאה לאקזחי יר שודק ןער

 ,ןינוּב ןופ לייפ ןייא זַא
 םולּב ינוא טקַאנ ןָאטיג שיוא םיא טָאה ןײלּת רעד וי

 םיפ הנייז ףיוא ךעּפ ינוא לּבעװש ןיסָאניג םיא טָאה !נוא
 ;םוש ינוא

 -- ןירָאּפ יא ןטניה טרעקינ םיא טָאה 0
 ןשורג ןעד ןהעו וצ יטשנָאק יו ,םיבלמה יכלמ ךלמ 0

 וי
 :ןימעּביג שודק ןעד עשר רעד טָאה שָאװ א !ןירָאצ

 ןּבעל ןּביײלּב וטשרעוו 6 ,5 ןיטערט רפ טינ איז אומ ינוא 4 ןיטרענ 7 איד לא טשנוז ינוא םיניהנמו םישאר הכלטע שנוא ביג, יי
 ,"ןבעג וצ רד ריד ךיא רעװ םיפלַא יפלַא ינוא עא

 60 רעה ןיימ וטשיב רעה לַא ויּב :שודק רעד טרעּפטנע אז
 ,ןיזעוװינ

 ,ןוענינ ריד ןופ ךיא ןיּב טנייה ינוא : א
 6 ןאיג רעה ןיכוה ןיימ וצ לי ךיא מ)

 ,"ןיטשב וצ םשה שודיק לע ןפלעה רימ טרעו רעד
 ןיימינ ליפ 'נוא םלועה תומוא

 .ןייטשב ןירעװ םישודק יד ּבױא ,ןיהעו וצ ןמוקנ ןנייז : |

 ,ןייג == * .יײז רַאמ ןָא םינ ְךיז םעג 6 .,עמרעעג ,ןמרעעג = 5 : ,רָאנ -- םרעיײנ  ,םרַאעג טינ םישודק יד טָאה םע ג ,ןנעוומסעדנופ } א



 י } א 6

 א יש א {י ; ֵ , גע א 5 6 : יי

 ) 0 א 4 : * ק
 שעל יא

 ,רּביד ןייא אייּב 1 ןייטשּב טינ איז ןרעװ הלילח
 ,רוּביצ ןצננ ןייא םולשו סח ןמוקינ םוא רעוװ
 ,םרעװיג גנל ןיּבַאה שודק ןער ןופ םירוסי יִד
 רעלינ ינוא טנערּבינ ּפָא ביל ןײז טָאה ןמ ויּב
 ,טרעקיג רעה ינוא ןיה ינוא ןיטָארּביג ינוא

 ,ריפ ןײא השמ 'ר שודק םעד ןמענ םיא ךָאנ ן מוט
 רימ רד אייּב ןנַאטשינ ןיא עשר רד ינוא ||

 ןײז הנעמ רעמ םיא לָאז ןמ ,ןלופַאּב טָאה ינוא
 ,ןייּפ ינוא ןצרמש שורג ןָאט ןָא םיא לָאז ינוא

 :ךײלנ ילַא שודק ןעד וצ םיעשר יד טעריג ןיּבָאה ,2הדוהי ,
 ןיכמ ריד רימ |ןןליוו ,הנמא רנייד ןופ ּפָא טערט

 ,"ךיילג ןייז וטסרעוו ןירה יטשערג איד טימ !

 / ,ן'רעמ םירוסי רימ ריא טנעמ ,שודק רד טגָאז ,םילפּכ לפכ}

 ,ןרעוש ךיא אוט העובש ןייא רֹּבֲא
 !ןרעה וצ טינ ךיא ליוװ ריר 3 השרענ הרייא

 : ,ןרעמ טינ רעטײװ דיר יד טוט ינוא ּפָא מָאל
 84 טינ טָאנ ןינצרה ןייש ןּביל ןיימ ןופ ליוו ךיא ןעד

 : ײ!ןירעק

 הנומא רנייז אייּב ןּבילּבנ זיא שידק רטוג ןיימ

 ,הנבה ינוא הנווּפ השורנ טימ .ירווטנע 'נוא
 : ר 2 רקש יא 0 וד

 א בעט יד וַא א ינוא
 : יא .טַאהנ טינ ּבָאה ךיא, יא ָאה ןיילּת רעד זַא

 | : :ןיז םניימ
 ,ןיד 6 ןרריוו תושק | םירוסי הכלעז ןַאט וצ

 ,ןריפ םהרבַא יר שודקה ןעמ טוט םעד ךָאנ
 ,ןרימ 7 הנייז רפ ןרָאװיג שילח רע זיא
 ' .ןמוניג ןײלּת רעד טָאה

 נקעמ ןיא ןּבירעגסיוא * .,עשירַאנ * ,דיי 2 .ןיעטשב :םמקעמ ןיא 1
 גסנילת םעד ? .םעד ןנעק * :רעל.ב:װש * ;חהנוכנ ןלאוא



 ןיּכס

 רע

 איירפ
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 ,טנה הנייז ןיא םיא טיינש !נוא רסעמ ןייא ---
 ,טנוו רעד ןַא ּפָאק ןעד ןיא טנַאלש ןוא

 ןגײל 1 יוניע רעד ףיוא שודק ןעד טוט

 ; ןדייּב ילא םישודק הנעי זַא רעמ םירוסי ןָא םיא טוט ינוא
 ,ןבורּפ םיא יז ןאוט ןייטשּכ טרעוו רע ּבוא
 ,ןבירג לטייא טכמינ ןײלּת רעד טָאה ּבײל ןייז ינוא

 ,הניק השורג ןייא ןינאלק ףיורד ןמ לָאז
 הניחּת ינוא השקּב ןייק ןפלאהינ טשינ טָאה שע וד
 ףיוא ןויװנ טָאה רע שָאװ םשה שודיק ןשורג ןעד ינוא

 ן1 יוניע רד
 ,םייצ ילא ןסינג רימ ןילאז תוכז ריא
 .רַײל הרזנוא ןרעק רפ לָאז י"שה זד
 דיירפ השורנ וצ

 ,םיררת +

 םישודק |

 .,עשר = |

 רהוש

 ,םייצ חישמ ויּב
 !טנַײה ןיגָאז ןמָא רימ {||ליו ףיורד
 שָאד ןּכָאה יז ?וַא רלּב אוו ןייא תוחלג ינוא םיצירּפ

 ןהעוג
 ,ןדעשג ויא שָאװ םשה שודיק ןשורג םעד
 ,טרָאװ םנייא אייּב ןּביילּב ןילאז איירד ילַא
 ,טרָאפ דלּב וזַא יז ןגניג ָאד
 ,ןרָאצ ןייז ןאוט ּבָא ןלעװ טינ טָאנ טָאה ךָאד

 ;ןיראל רפ ןרעװ ןיוומ ןּבָאה םישודק איירד יד 'נוא
 ןיא ָאד ןיהעשג ןיא הּכמ ןייא .רפ שָאװ ,ייוו יוא

 ! ןרָאי הרזנוא |

 ,ןײרַא רדח טלק ןייא ןיא איז רע טוט יוניע רד ךָאנ
 ;ןייז רשערג ןלָאז םירוסי יד וד 3 ןטרָאװ רעד
 ,ןײּפ רשערנ ךָאנ זיינ רּביא יז ןדייל .ַאד
 ,םלעג ליפ ןּבעניג רדירּב ירזנוא ןבָאה
 4מנעטשב טרָאװ ןייא אייּב ןרָאו ןנעז םישודק איד 'נוא

 ָאר ףרַאד סַארג ןמול + .ידּכ 3 .יװ ףֹּכיִּת 2 ,יניע :מסקעט ןיא }
 ,רַאלק םינ מׂשַּפ רעד רימ זיא ןַאד ךיוא רעּבָא ,זמלעמשַאּב;; 1 ןיימש



 איירד ילַא םישודק יד ןָאטינ ןיּבָאה טָאנ וצ תולפּת

 ונובר

 ךרּבת י

 ישטאק

 יז

 ןמוק

 ירש א

 הּביל

 טער

 : הכרּב יד ןינז וצ ןַא יז ןּביה אד

 / ,טנאוינ שיוא קסּפ ןעד םיעשר יד ןיּבָאה טרָאּפ
 - ,טלעװ רד ןופ ןמוק ןזומ איירד

 7 ושנ שורנ טימ ןועוויג ךיז ףיוא ןידה קידצמ ןּבָאה ינוא
 | :ןזעווינ טעּבינ רעייז זיא ,םלוע לש

 . ,ןיועניג ןרעוו טינ ןינָאק רימ ןוש ןעוו
 נמ קרמ ןאיירפ םעד ףיוא טינ שע יז ןמ ןיזָאל ךָאד
 א !ןכַאל טינ יז שוא ןלָאז תומוא יד וד
 שב ןייז וָאד שָאל ,ןמונ רפ טעּבינ ריא טָאה טָאנ ,ומש

 .  ,םימשה
 / ןםייחה תיּב ןעד ףיוא ןיגנערב םוא יז לָאז ןמ וד
 : ,םילפּכ לפּכ ןיזעװנ םשה לילח רעד רעװ טשנוז
 שש טלעג ליפ טנילינ ףיורד ןיּבָאה הנליוו השודק הליהק

 יא גנירנ התימ

 ,ןפעק רָאנ יז לָאז ןמ וד
 ,ןיטעז רד עשר רד ךיז לָאז טימ רד ינוא
 : ,הלַא יז ךָאנ ןמוק ןײלּת ןעד ןיהעז
 | וצ ןתח רד טיִנ שע זַא ,החמש טימ ןגנננינ יז ןנעז ָאד

  .הלכ
 4 ,םייחה תיּב םעד ףיוא יז
 ְּו ןנעז רימ ןטכוד שנוא זָאל ;ןרדנַא םוצ רנייא טּביה

 / !םילשורי

 טי | | ,הכּכ םהלש םעה
 ורעמ רד ףיוא הרט ןּברק ןייא ברקמ זיא ןמ זַא ךיילג
 םישודק יד רפ ןּכָאה םינרּבק ןופ השודקה הרבח

 - ,םירבק הריא ןיכמ
 םירזכא המוא יד רפ ןיגיל גנל טינ ןילָאז |ייז) זד
 א רנייא טּביה ינוא ןרדנַא םעד וצ שודק ןייא

 ; ןיטעּב וצ ןָא
 יָו ןיטשרע םוצ ןייז ןד ךימ ןמ זָאל ,
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 ,ןיועוינ ןד ןמ טָאה לאקוחי 'ר רוהטה שורק ןסונ
 ,ןיהעשנ םיא ךראד זיא םשה שודיק ןשורנ ןייא
 ןהעויג םשה שוריק ןעד טָאה תשמ 'ר שודקה זַא

 ,ןיגיוא ןייז טימ 0 א

 ןינוּב ןופ לייפ ןייא זַא דניוושג ןײלּת ןעד וצ רע טפול אד
 וטשלָאו :לאקזחי 'ר וַאו :ךילטניירפ םיא טיּב ינוא

 יו ןביה ּמָארַא ּפָאק ןיימ

 :ןדיר וצ ינוא ןאיירש ןָא טּכיה םרבַא 'ר
 ןטימ ןטשרע םוצ ךימ ןמ זָאל ,טיּב ךיא;
 ",ןריּב שנוא ןשיוװצ ןיפרוו לרונ ןמ זָאל רדָא
 ,םיוריוו רעיז ףרש ינוא שירפ ןיגָאז וצ ןָא ןּביה יז
 םינ םייונע ןייק רָאנ ןטילנ טינ ןטעה יז וא ךיילג
 ּפַאק ןעד השמ 'ר שודקה לָאז רע ,ןינָאז ןײלּת ןעד טוט

 ,ןגָאלש ּפָא
 ןדיר שָאד טוט עשר רעד 2רעיא
 יר ןופ ּפָאק ןעד טימ השמ 'ר ןופ ּפָאק רעד ןוש טניל

 ,ןדייב ילא לאקוחי
 ,ןרייל השורנ טּבעל רעד רימ ןּבָאה ,אייוו יוא
 איווצ איד ןופ םולּב הניר שאד טעו עשר רד

 ,ןניר םישורק
 .  .ןנױּב ךיז עשר רד םומ
 ?ןניוונ ךיא ליוו שָאװ :טנַאז רע
 ,ןּבעל ןיזָאל םרבא יר שודקה ליוװ רע
 .ןּבעג םיא רפ רימ ריא טלַאז ,םידוהי ריא ,טלעג ליפ רבא

 ,ןיּבעג םיפלא השורג ןיאוט אנליוו ק"קד םיּתּב
 ,ןיּבעל ןּביײלּב לָאז םרבא 'ר שודקה זד
 ןרעה רד שָאד טוט שודקה םרבא
 ,ןרעק םוא םײהַא םולשּב רדיוו ךיו לוו רע וד

 ןומ רנדניז ןיא רפ שאו, :ןאיירש וצ ןָא טּביה רע
 ! ןירעגּב טינ ליוװ ןּברק ןייא רפ ךימ ןמ וד ןייז ךיא

 ,תועט ַא ויא'ם זַא רָאלק ויא'ס רָאנ ,?םרבַא/; :ָאד םיימש טסקעט ןיא }
 .רערייא ,רעייא== . 1
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 ,אוד
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 ;ןירעק םוא ךיד וטשלָאז

 .רעסערג *  ןּכַאה המרח ,ןסירדרַאפ 7 .עכביל-== 1

 ,ןרעמ םינ רטייוו דיר הניטעז אוט ,דניק ןיימ ,

 ןרָאי הטלַא ןיימ ףיוא
 ײ,.,ןירָאפ רּביא רעצ ןייק זָאל
 -ןיימ טרָאװ ןייא ןדיר טינ רטייװ טוט שודק רד
 .ןייז םא דוּבּכ ליפ טוט !נוא

 ,ןייז וזא טוט ןליוו שטָאנ ןעוו
 ןאיֵג םײהַא ךיא לי ָ ָאד

 יי ,ןאיירפ רד ףטומ הּביל ןיימ טוט טָאג רָאנ
 ;טרעוויג ;כ טינ רטומ רד ייּב טָאה דיירפ

 א ,ןברָאד רפ ןיראוו ןטשרע ...זיִא עי רעיז ינוא |

 / / .טולּב ינוא טוג רעיז םוא ןמוקיג איז ןנייז ָאד
 / ינ דירפ טימ התורבח הניז וצ זיא שודק רד ינוא

 / םשה שודיק לע איז זַא א: אוז זיא רע םורָאװ
 ,ןיסילש ןיבַאמ שד ךיא ליוו רדנוציא
 .,ןסיננ םישודק איד ןופ תוכז ןעד ןלָאז רימ

 א: ןמא |
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